Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння
(посада)

Пивоваров Олександр Борисович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

24.04.2017
(дата)
М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Лебединський завод
поршневих кiлець"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00232006

4. Місцезнаходження

42200, Сумська, Лебединський, м. Лебедин, Тараса Шевченка,
93

5. Міжміський код, телефон та факс

(05445) 2-20-57, 2-20-57

6. Електронна поштова адреса

info@lzpk.info

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

78, Бюлетень "Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
http://www.lzpk.info/
(адреса сторінки)

24.04.2017
(дата)
25.04.2017
(дата)
25.04.2017
(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

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
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
Вiдсутнi таблицi: 3.Емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.4.Посада корпоративного секретаря
відсутня.5)Рейтингова оцінка акцій товариства не визначалась так як товариство не має державної частки та
стратегічного економiчного значення для держави.10)Дивіденди за 2015р. не нараховувалися i не
виплачувалися згідно рішення загальних зборів.12.2-12.4,15,18-27,32,33 Іншi цiннi папери, крiм простих
iменних акцiї не випускались. 12.5. Викуп акцiй власної емiсiї в звiтному перiодi не проводився.
14.4,14.5 Iнформацiя про обсяги виробництва i собiвартiсть продукцiї не зазначається , бо пiдприємство не
займається видобуванням копалин,постачанням газу , електроенергiї.14.6-14.8.Рішень про попереднє надання
згоди на вчинення значних правочинів та рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, та рішень
про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у звітному періоді не
відбувалось.16. -особливрї інформації в звітному періоді не відбувалось.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

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 акцiонерне товариство "Лебединський завод
поршневих кiлець"
Серiя АОО № 240853
27.07.1995
59000 - Сумська
1209840,00
0,000000
0,000000

200
Виробництво двигунів і турбін , крім авіаційних,
автотранспортних і мотоциклетних двигунів 28.11,
Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 43.99,
Неспеціалізована оптова торгiвля 46.90
Загальні збори, Наглядова рада, Ревізійна комісія,
Правління

Сумська фiлiя Приватбанку, м.Суми
337546
26004253119001
Сумська фiлiя Приватбанку, м.Суми

337546
26000253119005

* 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 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

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

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

1
2
Придбання, зберігання, знищення, використання АВ №586857
прекурсорів
Опис
Д/в
** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Державний орган, що видав

3
4
21.10.2011 Державна служба України з контролю за
наркотиками

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
5
21.10.2016

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України
по Сумськiй областi
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника
21124686

Місцезнаходження

-, 40000, Сумська, Зарiчний, м. Суми,
Харкiвська 30/4
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав
паспорт *

Усього
* Заповнювати не обов'язково
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
0,000000
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
0,000000

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) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
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 правлiння
Пивоваров Олександр Борисович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
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
Безугла Вiра Миколаївна

МА, 154583, 20.09.1996, Лебединський МРВ УМВС
України в Сумськiй областi
1971
вища
18
ВАТ "Лебединський завод поршневих кiлець",
технiчний директор
05.07.2010, безстроково
Голова Правлiння має повноваження та виконує
зобов"язання у вiдповiдностi до Статуту товариства:
- органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв
акцiонерiв (Спостережної ради);
- здiйснення оперативного керiвництва дiяльнiстю
товариства;
- звiтування про виконання затверджених Загальними
зборами акцiонерiв (Спостережною радою) програм i
планiв, в тому числi фiнансового, а також iнших
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв (Спостережної
ради);
- пiдготовка i представлення у встановенi строки
Загальним зборам акцiонерiв рiчного звiту i балансу;
- затвердження правил, процедури та iнших
внутрiшнiх документiв Товариства;
- органiзацiя ведення оперативного бухгалтерського та
статистичного облiку та надання звiтiв;
- затвердження органiзацiйної структури Товариства;
- вирiшення iнших питань поточної дiяльностi
Товариства, що не вiдносяться до виключної
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв
(Спостережної ради).
За 2016 р. винагороди крім зарплати не
нараховувалось.
Загальний стаж роботи 26 роки, попереднi посади:
технiчний директор, головний технолог, токар.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.Змiн в складi посадових
осiб не вiдбувалось.

МА, 144376, 22.10.1996, Лебединський МРВ МВС
України в Сумськiй областi
1958
вища
11
ВАТ "Лебединський завод поршневих кiлець",
заступник головного бухгалтера
01.08.2007, безстроково
Посаова особа має повноваження та виконує
обов"язки у вiдповiдностi до контракту:
Головний бухгалтер зобов"язаний забезпечити:

- повний облiк поступаючих грошових коштiв,
товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв,
а такод своєчасне вiдображення в бухгалтерському
облiку операцiй, пов"язаних з їх рухом;
- облiк витрат вирбництва та обiгу, виконання
кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання
спецiальних робiт;
- облiк результатiв фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства;
- нарахування та своєчасне перерахування плати в
державний бюджет, внескiв на державне соцiальне
страхування;
- суворе дотримання фiнансової, касової дисциплiни,
штатного розкладу, кошторису
адмiнiстративно-господарських та iнших витрат;
- складання бухгалтрської звiтностi та подання її
вiдповiдним органам;
- збереження бухгалтерських документiв;
- надання методичної допомого бухгалтерам
Пiдприємства з питань бухгалтерського облiку,
контролю, звiтностi та економiчного аналiзу;
проведення iнших необхiдних заходiв, що
вiдповiдають задачам фiнансово-господарського
забезпечення фiрми.
За 2016 р. винагороди крім зарплати не
нараховувалось.
загальний стаж роботи 40 роки, перелiк попереднiх
посад: замiсник головного бухгалтера, бухгалтер.
Змiн в складi посадових осiб не вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
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 правлiння
Липова Нiна Володимирiвна

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***

Голова спостережної ради
Горбась Микола Григорович

МА, 154471, 17.09.1996, Лебединським МРВ УМВС
України в Сумськiй областi
1949
вища
6
ВАТ "Лебединський завод поршневих кiлець",
начальник iнструментальної дiльницi
06.08.2010, безстроково
Посадова особа виконує обов"язки у вiдповдностi до
Статуту та Положення про правлiння товариства.
За 2016 р. винагороди крім зарплати не
нараховувалось.
Загальний стаж роботи 50 роки. Попереднi посади:
iнженер-електронник.
Змiн в складi посадових осiб не вiдбувалось. Посадова
особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi
злочини не має,

МА, 769839, 03.02.2000, Лебединський МРВ УМВС
України в Сумськiй областi
1956
вища

6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

27
ВАТ "Лебединський завод поршневих кiлець", голова
правлiння
25.04.2014, 3

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
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 спостережної ради
Матвєєнко Зоя Iванiвна

Посадова особа має повноваження та виконує
обов"язки передбаченi Статутом Товариства та
положенням про Спостережну раду Товариства:
- обрання та вiдкликання Голови Правлiння;
- прийняття рiшень про притягнення до майнової
вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
- погодження договорiв на суму, що перевищує 15 %
статутного капiталу Товариства;
- проведення аналiзу дiй Правлiння, щодо управлiння
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та
цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i
послуг;
- в разi необхiдностi, iнiцiацiя проведення
позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
- надання згоди на заставу майна Товариства на суму,
що перевищує 15 % Статутного капiталу;
- подання Загальним зборам акцiонерiв пропозицiй з
питань, що стосуються дiяльностi Товариства.
За 2016 р. винагороди крім зарплати не
нараховувалось.
Загальний стаж роботи 43 рокiв, попереднi посади:
перший секретар райкому комсомолу, головний
iнженер, головний економiст, виконавчий директор.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.Змiн в складi посадових
осiб не вiдбувалось.

МА, 421239, 23.12.1997, Зарiчним РВ СМУ УМВС
України в Сумськiй областi
1954
вища
16
ТОВ "Ренд", голова правлiння
25.04.2014, 3
Посадова особа має повноваження та виконує
обов"язки передбаченi Статутом Товариства та
положенням про Спостережну раду Товариства:
- обрання та вiдкликання Голови Правлiння;
- прийняття рiшень про притягнення до майнової
вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
- погодження договорiв на суму, що перевищує 15 %
статутного капiталу Товариства;
- проведення аналiзу дiй Правлiння, щодо управлiння
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та
цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i
послуг;
- в разi необхiдностi, iнiцiацiя проведення
позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
- надання згоди на заставу майна Товариства на суму,
що перевищує 15 % Статутного капiталу;

- подання Загальним зборам акцiонерiв пропозицiй з
питань, що стосуються дiяльностi Товариства.
Винагорода не нараховувалась.
Загальний стаж роботи 39 років, попереднi посади:
голова правлiння ЗАТ "Ренд".
Змiн в складi посадових осiб не вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
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 спостережної ради
Матвєєнко Євген Георгiйович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***

Член спостережної ради
Кочи Андрiй Юрiйович

МА, 421240, 23.12.1996, Зарiчний РВ СМУ УМВС
України в Сумськiй областi
1950
вища
37
Прокурор вiддiлу Сумської обласної прокуратури
25.04.2014, 3
Посадова особа має повноваження та виконує
обов"язки передбаченi Статутом Товариства та
положенням про Спостережну раду Товариства:
- обрання та вiдкликання Голови Правлiння;
- прийняття рiшень про притягнення до майнової
вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
- погодження договорiв на суму, що перевищує 15 %
статутного капiталу Товариства;
- проведення аналiзу дiй Правлiння, щодо управлiння
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та
цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i
послуг;
- в разi необхiдностi, iнiцiацiя проведення
позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
- надання згоди на заставу майна Товариства на суму,
що перевищує 15 % Статутного капiталу;
- подання Загальним зборам акцiонерiв пропозицiй з
питань, що стосуються дiяльностi Товариства.
Винагорода не нараховувалась.
Загальний стаж роботи 47 років, перелiк попереднiх
посад: прокурор Зарiчного району м. Суми, заступник
прокурора м. Суми, голова Спостережної ради ОТ
"СIК "Нива", начальник юридичного вiддiлу апарату
Сумської обласної ради, начальник юридичного
вiддiлу апарату Сумської обласної державної
адмiнiстрацiї, прокурор вiддiлу Сумської обласної
прокуратури.
Змiн в складi посадових осiб не вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.

МА, 939661, 17.07.2001, Зарiчним РВСМУ УМВС
України в Сумськiй областi
1971
вища
6

7) найменування підприємства та попередня посада,
приватний пiдприємець
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 25.04.2014, 3
(призначено)
9) опис
Посадова особа має повноваження та виконує
обов'язки передбаченi Статутом Товариства та
положенням про Спостережну раду Товариства:
- обрання та вiдкликання Голови Правлiння;
- прийняття рiшень про притягнення до майнової
вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
- погодження договорiв на суму, що перевищує 15 %
статутного капiталу Товариства;
- проведення аналiзу дiй Правлiння, щодо управлiння
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та
цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i
послуг;
- в разi необхiдностi, iнiцiацiя проведення
позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
- надання згоди на заставу майна Товариства на суму,
що перевищує 15 % Статутного капiталу;
- подання Загальним зборам акцiонерiв пропозицiй з
питань, що стосуються дiяльностi Товариства.
Винагорода не нараховувалась.
Загальний стаж роботи 26 роки, перелiк попереднiх
посад: приватний пiдприємець.
Змiн в складi посадових осiб не вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
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 ревiзiйної комiсiї
Худякова Ольга Павлiвна
МА, 154385, 16.09.1996, Лебединський МРВ МВС
України в Сумськiй областi
1948
вища
10
Пенсiонер
25.04.2014, 3
Посадова особа має повноваження та виконує
обов"язки у вiдповiдностi до Статуту Товариства та
положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства:
- здiйснює поточний та перспективний контроль за
фiнансовою та господарською дiяльнiстю товариства;
- має право залучати до роботи експертiв та аудиторiв;
- проводить перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi товариства за дорученням Загальних зборiв
акцiонерiв (Спостережної ради), власної iнiцiативи
або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi
бiльш нiж 10 % голосiв;
- доповiдає про результати проведених перевiрок
Загальним зборам акцiонерiв (Спостережнiй радi);
- складає висновок по рiчних звiтах та балансах
Товариства;
- має право брати учать у засiданнях Спостережної
ради та Правлiння товариства з правом Дорадчого
голосу.
За 2016 р. винагороди крім зарплати не
нараховувалось.

Змiн в складi посадових осiб не вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
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 ревiзiйної комiсiї
Усова Наталiя Вікторівна

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
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 ревiзiної комiсiї
Федорченко Вадим Володимирович

МВ, 241256, 13.01.2005, Лебединський МРВ УМВС
України в Сумськiй областi
1982
вища
6
ВАТ "Лебединський завод поршневих кiлець",
бухгалтер ревiзiйного вiддiлу по зарплатi
25.04.2014, 3
Посадова особа має повноваження та виконує
обов"язки у вiдповiдностi до Статуту Товариства та
положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства:
- здiйснює поточний та перспективний контроль за
фiнансовою та господарською дiяльнiстю товариства;
- має право залучати до роботи експертiв та аудиторiв;
- проводить перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi товариства за дорученням Загальних зборiв
акцiонерiв (Спостережної ради), власної iнiцiативи
або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi
бiльш нiж 10 % голосiв;
- доповiдає про результати проведених перевiрок
Загальним зборам акцiонерiв (Спостережнiй радi);
- складає висновок по рiчних звiтах та балансах
Товариства;
- має право брати учать у засiданнях Спостережної
ради та Правлiння товариства з правом Дорадчого
голосу.
За 2016 р. винагороди крім зарплати не
нараховувалось.
Попереднi посади: бухгалтер по заробiтнiй платi.
Змiн в складi посадових осiб не вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.

МА, 441623, 04.02.1998, Лебединський МРВ УМВС
України в Сумськiй областi
1970
вища
6
ВАТ "Лебединський завод поршневих кiлець",
начальник технiчного вiддiлу
25.04.2014, 3
Посадова особа має повноваження та виконує
обов"язки у вiдповiдностi до Статуту Товариства та
положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства:
- здiйснює поточний та перспективний контроль за
фiнансовою та господарською дiяльнiстю товариства;
- має право залучати до роботи експертiв та аудиторiв;
- проводить перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi товариства за дорученням Загальних зборiв

акцiонерiв (Спостережної ради), власної iнiцiативи
або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi
бiльш нiж 10 % голосiв;
- доповiдає про результати проведених перевiрок
Загальним зборам акцiонерiв (Спостережнiй радi);
- складає висновок по рiчних звiтах та балансах
Товариства;
- має право брати учать у засiданнях Спостережної
ради та Правлiння товариства з правом Дорадчого
голосу.
За 2016 р. винагороди крім зарплати не
нараховувалось.
Попереднi посади: спецiалiст технiчного вiддiлу,
начальник технiчного вiддiлу.
Змiн в складi посадових осiб не вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***

член правління
Парфило Олексiй Iванович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
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 правління
Литвиненко Володимир Iванович

МА, 208986, 20.11.1996, Лебединський МРВ МВС
України в Сумськiй областi

1962
вища
23
ВАТ "Лебединський завод поршневих кiлець",
головний технолог, ПАТ "ЛЗПК" член спостережної
ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 25.04.2014, 3
(призначено)
9) опис
Посадова особа виконує обов"язки у вiдповідностi до
Статуту та Положення про правлiння товариства.
За 2016 р. винагороди крім зарплати не
нараховувалось.
Попереднi посади:ВАТ "Лебединський завод
поршневих кiлець", головний технолог. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
Змiн в складi посадових осiб не вiдбувалось.

МА, 154156, 10.09.1996, Лебединський МРВ УМВС
України в Сумськiй областi
1966
середньо-технічна
5
"Лебединська швейна фабрика , слюсар -ремонтник
25.04.2014, 3
Посадова особа виконує обов"язки у вiдповідностi до
Статуту та Положення про правлiння товариства.
За 2016 р. винагороди крім зарплати не
нараховувалось.
Попереднi посади Головний механiк
ВАТ"Лебединський завод поршневих
кiлець"Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Змiн в складi посадових осiб
не вiдбувалось.

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
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 спостережної ради
Матвєєнко Олександр Георгiйович
МА, 380761, 03.12.1997, Зарiчний РВ СМУ УМВС
України с Сумськiй областi
1954
вища
18
ВАТ "Лебединський завод поршневих кiлець",
начальник УМС
25.04.2014, 3
Посадова особа має повноваження та виконує
обов"язки передбаченi Статутом Товариства та
положенням про Спостережну раду Товариства:
- обрання та вiдкликання Голови Правлiння;
- прийняття рiшень про притягнення до майнової
вiдповiдальностi посадових осiб Товариства;
- погодження договорiв на суму, що перевищує 15 %
статутного капiталу Товариства;
- проведення аналiзу дiй Правлiння, щодо управлiння
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та
цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i
послуг;
- в разi необхiдностi, iнiцiацiя проведення
позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi товариства;
- надання згоди на заставу майна Товариства на суму,
що перевищує 15 % Статутного капiталу;
- подання Загальним зборам акцiонерiв пропозицiй з
питань, що стосуються дiяльностi Товариства.
За 2016 р. винагороди крім зарплати не
нараховувалось.
Змiн в складi посадових осiб не вiдбувалось.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

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

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

1
Голова правлiння

Головний бухгалтер

Член правлiння

Голова спостережної ради

Член спостережної ради

Член спостережної ради

Член спостережної ради

Голова ревiзiйної комiсiї

Член ревiзiйної комiсiї

Член ревiзiної комiсiї

2
Пивоваров Олександр
Борисович

3
МА, 154583, 20.09.1996,
Лебединський МРВ УМВС
України в Сумськiй областi
Безугла Вiра Миколаївна
МА, 153773, 21.08.1996,
Лебединський МРВ УМВС
України в Сумськiй областi
Липова Нiна Володимирiвна МА, 154471, 17.09.1996,
Лебединським МРВ УМВС
України в Сумськiй областi
Горбась Микола Григорович МА, 769839, 03.02.2000,
Лебединський МРВ УМВС
України в Сумськiй областi
Матвєєнко Зоя Iванiвна
МА, 421239, 23.12.1997,
Зарiчним РВ СУМ УМВС
України в Сумськiй областi
Матвєєнко Євген Георгiйович МА, 421240, 23.12.1996,
Зарiйний РВ СМУ УМВС
України в Сумськiй областi
Кочi Андрiй Юрiйович
МА, 939661, 17.07.2001,
Зарiчним РВСМУ УМВС
України в Сумськiй областi
Худякова Ольга Павлiвна
МА, 154385, 16.09.1996,
Лебединський МРВ УМВС
України в Сумськiй областi
Усова Наталiя Вiкторiвна
МВ, 241256, 13.01.2005,
Лебединський МРВ УМВС
України в Сумськiй областi
Федорченко Вадим
МА, 441623, 04.02.1998,

4

прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
6
7
8
9
2000
0
0
0

2000

5
0,041328

2657

0,054904

2657

0

0

0

2000

0,041328

2000

0

0

0

99416

2,054321

99416

0

0

0

1462962

30,230485

1462962

0

0

0

1640519

33,899503

1640519

0

0

0

1

0,000021

1

0

0

0

2000

0,041328

2000

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

553

0,011427

553

0

0

0

Володимирович
член правлiння

Парфило Олексiй Iванович

член правлiння

Литвиненко Володимир
Iванович

Член спостережної ради

Матвєєнко Олександр
Георгiйович

Лебединський МРВ УМВС
України в Сумськiй областi
МА, 208986, 20.11.1996,
Лебединський МРВ МВС
України в Сумськiй областi
МА, 154156, 10.09.1996,
Лебединський МРВ УМВС
України в Сумськiй областi
МА, 380761, 03.12.1997,
Зарiчний РВ СМУ УМВС
України с Сумськiй областi

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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2000

0,041328

2000

0

0

0

2000

0,041328

2000

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

3216108

66,457300

3216108

0

0

0

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

Код за
ЄДРПОУ

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

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

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

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

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від
загальної
кількості
голосуючи
х акцій (у
відсотках)

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
Кількість за видами акцій

прості
іменні

Фізична особа 1
Фізична особа 2
Усього

1640519
1462962
3103481

33,899503
30,230485
64,130000

51,180827
45,641413
96,822200

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
1640519
0
0
0
1462962
0
0
0
3103481
0
0
0

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

чергові
позачергові
X
29.04.2016
68,170000
ПОРЯДОК ДЕННИИ
1.
Звіт голови правління про результати
фінансово-господарської діяльності товариства за
2015 рік та планах діяльності АТ на 2016 рік.
2.
Звіт голови ревізійної комісії та виводи
ревізійної комісії про результати
фінансово-господарської діяльності АТ за 2015 рік.
3.
Затвердження річного звіту, балансу та
розподілу прибутку товариства за 2015 рік.
4.
Звіт голови Наглядової ради.
5.
Вибори Наглядової ради АТ.
6.
Вибори Ревізійної комісії АТ.
7.
Зміна типу акціонерного товариства.
8.
Внесення змін до Статуту товариства у
відповідності з чинним законодавством, шляхом
викладення у новій редакції.
9.
Внесення змін до внутрішніх положень
товариства.
Вирішили:
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
1.
Затвердити звіт голови правління про
фінансово-господарську діяльність за 2015 рік та
плани діяльності ПАТ "Лебединський завод
поршневих кілець" на 2016 рік. Роботу правління
признати задовільною.
2.
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії
про результати фінансово- господарської діяльності
товариства в 2015 році.
3.
Затвердити річний звіт та баланс за 2015 рік.
4.
Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.
5.
Зняти з повістки дня.
6.
Зняти з повістки дня.
7.
Змінити тип акціонерного товариства
"Лебединський завод поршневих кілець" з публічного
АТ на приватне АТ "Лебединський завод поршневих
кілець".
8.
Затвердити Статут ПрАТ "Лебединський завод
поршневих кілець" у новій редакції.
9.
Внести зміни до внутрішніх положень
товариства.

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

АФ ТОВ "Сумикооп-аудит"
Товариство з обмеженою відповідальністю
30267686
-, 40022, Сумська, Ковпакiвський, м. Суми, Троїцька,
1
2033
Аудиторська палата України
26.01.2001
(0542) 22-70-00
22-70-00
Надання аудиторських послуг
Договiр № 32 /11 вiд 26 грудня 2015 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ПАТ "Національний депозитарiй України"

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ПАТ "Айбокс Банк"

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

ВАТ НАК "Оранта"

Публічне акціонерне товариство
30370711
-, 04071, м. Київ, д/н, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
-

(044) 591-04-00
(044) 482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть
«Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" не пiдлягає лiцензуванню
вiдповiдно до статтi 29 Закону України "Про
депозитарну систему України". Послуги Товариству
надаються згiдно з Заявою про приєднання до умов
договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв
№ Е5156/N вiд 12.03.2013 р.

Публічне акціонерне товариство
21570492
-, 01001, м. Київ, д/н, м. Київ, вул. Ділова, 9-А
АЕ №263218
НКЦПФР
20.08.2013
(044)205-41-80
(044)205-41-80
депозитарна діяльності депозитарної установи
Договір про відкриття рахунків ЦП власникам
ПрАТ"ЛЗПК" №1-Е/СУ від17.08.2016р.

Відкрите акціонерне товариство
0034185
-, 40000, Сумська, Лебединський, м.Лебедин, Тараса
Шевченка, 20

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

569220

Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України
30.12.2010
(044) 537-58-00
(044) 537-58-83
Страхова діяльність
Договір страхування цивільноі відповідальності
власників транспортих засобів №УБ 1137648 від
16.11.2016р.та №УБ 1137644 від 8.11.2016р.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
Найменування Міжнародний
Тип цінного
Форма
Номінальна
Кількість акцій
Загальна
Частка у
свідоцтва про
органу, що
ідентифікаційн
папера
існування та
вартість (грн.)
(штук)
номінальна
статутному
реєстрацію
зареєстрував
ий номер
форма випуску
вартість (грн.)
капіталі (у
випуску
випуск
відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
03.08.2010 25/18/1/10
СумськеТУ
UA4000081756 Акція проста
Бездокументар
0,25
4839360
1209840,00
100,000000
ДКЦПФР
бездокументар ні іменні
на іменна
Опис
2.07.2016р. було змінено свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у звязку зі зміною назви товариства на Приватне акцiонерне товариство
"Лебединський завод поршневих кiлець" .Торгiвля акцiями товариства на фондових бiржах не здiйснюється, акцiї в лiстингу не знаходяться. Iншi цiннi
папери не випускались.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
До 1919 р. майстернi, на базi яких утворився завод поршневих кiлець, належали Харкiвському заводчику
Бурлюку. З 1919 р. в м. Лебедин вiдбулося розширення майстерень та розпочали проводити ремонт
промислових та сiльськогосподарських машин для потреб району. В 1925 р. майстернi отримали нове
обладнання та на його базi було створено ремiсниче училище, яке готувало слюсарiв та токарiв. З 1960 р.
ремонт двигунiв був припинений i основним видом продукцiї стали поршневi кiльця до автомоблiв ГАЗ-51,
ЗIЛ- 13 та гiльзи блоку ГАЗ-51. В наступнi роки вiдбулося освоєння виробництва кiлець компресора
автомобiлiв ЗIЛ-130, М-20, УАЗ-69, якi почали експортуватись у 35 країн свiту. В 1995 р. згiдно з наказом №
662 вiд 26 липня 1994 р. Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України в Сумськiй областi,
вiдповiдно до Указу Президента України вiд 26 листопада 1994 р. № 699/94 та на пiдставi затвердженого акту
оцiнки, на базi державного пiдприємства "Лебединський завод поршневих кiлець" (наказ № 436 вiд 15 червня
1995 р.) було створено Вiдкрите акцiонерне товариство "Лебединський завод поршневих кiлець".
Товариством на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 20.04.2007 р.) лiквiдовано
фiлiали:
- Сумська фiлiя ВАТ "ЛЗПК", м. Суми, вул. Гагарiна, 16
- Київська фiлiя ВАТ "ЛЗПК", м. Київ, вул. Б. Лепсе, 8
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 2 вiд 30.06.2010 р. Товариство переiменовано в
Публiчне акцiонерне товариство "Лебединський завод поршневих кiлець".Згiдно рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв (Протокол №1 вiд 29.04.2016 р. Товариство переiменовано в Приватне акцiонерне товариство
"Лебединський завод поршневих кiлець".
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку,
зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
В порiвняннi з минулим роком змiн в органiзацiйнiй структурi товариства не вiдбулося.
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того,
зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньоспискова чисельнiсть працiвникiв Товариства складає 200 чол. Середня чисельнiсть працiвникiв, якi
працюють за сумiсництвом складає 1чол. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного
робочого часу складає 67чол. Фонд оплати працi 7017тис.грн та збільшився на 987 тис.грн. за рахунок
збільшення зарплати та індексації.. Працiвники пiдприємства проходять пiдвищення професiйних знань.
Кадрова програма не задокументована.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження
об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному
об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не входить до жодних обєднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при
цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спiльну дiяльнiсть емiтент з iншими органiзацiями,пiдприємствами чи установами не веде.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови та результати цих пропозицій
Жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Суттєві облікові судження та оцінки
Складання фінансової звітності Товариства згідно з МСФЗ вимагає від керівництва суджень, оцінок та
припущень, які впливають на подані у фінансовій звітності суми доходів, витрат, активів та зобов'язань, а також
розкриття інформації про умовні зобов'язання на звітну дату. Однак невизначеність щодо цих припущень та
оцінок може призвести до необхідності суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов'язань, які
зазнають впливу в майбутньому.

4. Основні принципи облікової політики
4.1. Основні засоби та нематеріальні активи.
Основні засоби відображаються за собівартістю або умовною собівартістю (стосовно активів, придбаних до
дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності.
Для основних засобів, наявних на дату приватизації товариства умовною собівартістю обрано оціночну
вартість на цю дату збільшену на індекс інфляції до 31.12.2000 р., до цієї дати економіка України вважається
інфляційною.
Амортизація нараховується за лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання кожного
активу. Середні строки корисного використання:
Будівлі та споруди 20-68 років
Машини і обладнання 4-47 років
Транспортні засоби 16-47 років
Інші основні засоби 11-47 років
Капітальні інвестиції та аванси не амортизуються
Незавершене будівництво не амортизується до моменту закінчення будівництва відповідних активів і вводу їх в
експлуатацію.
Аванси сплачені при придбанні основних засобів на дату фінансової звітності відображаються в складі
основних засобів.
Собівартість основних засобів включає і витрати, пов'язані з заміною частини основних засобів, які визнані за
фактом понесення, якщо вони відповідають критеріям визнання.
Всі інші витрати на ремонти та технічне обслуговування відображаються у складі прибутку або збитку по мірі
їх понесення.
Балансова вартість основних засобів переглядається на предмет зменшення корисності, коли певні події чи
зміна обставин вказують на те, що балансова вартість активу не може бути відшкодована. У випадку виявлення
ознак зменшення корисності активу та перевищення його балансової вартості над оціночною вартістю, вартість
такого активу або одиниці, що генерує грошові потоки, списується до вартості очікуваного відшкодування.
Вартість очікуваного відшкодування активів визначається як більша з двох величин: чистої ціни продажу
активу або вартості використання активу.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються
за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення.
Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів.
Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного
звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відображаються в звітності без перерахування порівняльних
показників.
Нематеріальні активи з невизначеними термінами використання, придбані в рамках окремих операцій,
враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого збитку від знецінення.
Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не
очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між
чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у
момент списання.
4.2. Зменшення корисності не фінансових активів
На кожну звітну дату Товариство проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності
активів. За наявності таких ознак або при необхідності проведення щорічного тестування на предмет
зменшення корисності Товариство визначає суму відшкодування активу. Сума відшкодування активу є
більшою з двох величин: справедливої вартості активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за
вирахуванням витрат на реалізацію і вартості використання. Сума відшкодування активу визначається для
кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштів і ці кошти, в основному, не залежать від
інших активів або груп активів. Коли балансова вартість активу або одиниці, що генерує грошові потоки,
перевищує суму його/її відшкодування, вважається, що його/її корисність зменшилась, і його/її вартість
списується до суми відшкодування. При оцінці вартості використання очікувані грошові потоки дисконтуються
до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки дисконту (до оподаткування), що відображає поточні
ринкові оцінки вартості грошей у часі й ризики, властиві цьому активу. При визначенні справедливої вартості
за вирахуванням витрат на реалізацію враховуються останні операції на ринку. У разі неможливості визначення
таких операцій використовується відповідна модель оцінки.
Збитки від зменшення корисності триваючої діяльності, в тому числі від зменшення корисності запасів,
визнаються у звіті про прибутки та збитки у складі тих категорій витрат, які відповідають функціям активів зі

зменшеною корисністю.
На кожну звітну дату Товариство здійснює оцінку наявності ознак того, що збиток від зменшення корисності,
визнаний щодо певного активу раніше, вже не існує або зменшився. За наявності таких ознак Товариство
оцінює суму відшкодування активу або одиниці, що генерує грошові потоки. Збиток від зменшення корисності,
визнаний для активу в попередніх періодах, сторнується в тому випадку, якщо змінилися попередні
припущення, застосовані для визначення суми відшкодування активу з моменту визнання останнього збитку від
зменшення корисності. Балансова вартість активу, збільшена внаслідок сторнування збитку від зменшення
корисності, не повинна, перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації), яку б визначили,
якщо б збиток від зменшення корисності активу не визнали в попередні роки. Сторнування збитку від
зменшення корисності визнається у звіті про фінансові результати.
4.3. Фінансові інструменти - первісне визнання і подальша оцінка
4.3.1.Фінансові активи
Первісне визнання та оцінка
Згідно з положеннями МСБО 39, фінансові активи класифікуються, відповідно, як фінансові активи за
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, кредити та дебіторська
заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, фінансові активи, наявні для продажу, або як похідні
фінансові інструменти.
Товариство визначає класифікацію фінансового активу при первісному визнанні.
У випадку, якщо інвестиції не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку, то при первісному визнанні до їх справедливої вартості додаються
безпосередньо пов'язані з ними витрати за операцією.
Всі операції з купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають постачання активів у строк,
встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (операції на "стандартних
умовах"), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання
купити або продати актив.
Фінансові активи Товариства наявні для продажу, включають фінансові активи наявні для продажу, грошові
кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість та позики.
Станом на 31 грудня 2016 р. та 1 січня 2016 р. Товариство не класифікувало жодних фінансових активів як
інвестиції за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.
Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації:
Визнання фінансового активу (або, якщо частини фінансового активу або частини групи аналогічних
фінансових активів) припиняється у випадку закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого
активу.
Дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи, що не обертаються на активному ринку, з
фіксованими або обумовленими платежами. Після первісного визнання такі фінансові активи відображаються
за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення
корисності. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також
комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація з
використанням методу ефективної процентної ставки відображається у звіті про фінансові результати у складі
фінансових витрат. Збитки внаслідок зменшення корисності визнаються у звіті про фінансові результати у
складі фінансових витрат.
Визнання фінансового активу припиняється у випадку
закінчення дії прав на отримання грошових
надходжень від такого активу. Товариство передало свої права на отримання грошових потоків від активу або
взяло на себе зобов'язання з виплати третій особі одержуваних грошових потоків у повному обсязі та без
суттєвої затримки, або Товариство передало практично всі ризики та вигоди від активу, або Товариство не
передає, але й не залишає за собою, практично всіх ризиків та вигод від активу, але передало контроль над цим
активом.
Зменшення корисності фінансових активів
Товариство визначає, чи існують об'єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів чи групи
фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що відбувається зменшення корисності фінансового
активу чи групи фінансових активів тільки тоді, коли існують об'єктивні ознаки зменшення корисності в
результаті однієї чи більше подій, що настали після первісного визнання активу, і такий випадок або випадки
виникнення збитків мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки від активу чи групи фінансових активів,
який може бути достовірно визначений. Об'єктивні ознаки зменшення корисності можуть включати ознаки
того, що позичальник чи група позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують
зобов'язання зі сплати процентів чи основної суми боргу, ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації,
а також свідчення, на підставі спостережуваної ринкової інформації, поміркованого зменшення очікуваних
майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни у рівні прострочених платежів або в економічних умовах, що
корелюють зі збитками за активами.

Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Спочатку Товариство визначає, чи існують об'єктивні індивідуальні ознаки зменшення корисності фінансових
активів, кожен з яких окремо є суттєвим, а також індивідуальні або сукупні ознаки зменшення корисності
фінансових активів, кожен з яких окремо не є суттєвим. У випадку, якщо об'єктивні ознаки зменшення
корисності розглянутого окремо фінансового активу (суттєвого або несуттєвого) відсутні, цей актив
включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група
фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі. Активи, що оцінюються
окремо на предмет зменшення корисності, і стосовно яких визнається або продовжує визнаватися збиток від
зменшення корисності, не повинні оцінюватися на предмет зменшення корисності на сукупній основі.
За наявності об'єктивних ознак понесення збитку в результаті зменшення корисності фінансових активів сума
збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активів та приведеною вартістю очікуваних майбутніх
грошових потоків. Приведена вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною
ефективною процентною ставкою за фінансовим активом.. Балансова вартість активу зменшується шляхом
застосування рахунку резерву, та сума збитку визнається у звіті про фінансові результати. Процентні доходи
нараховуються на основі зменшеної балансової вартості та з застосуванням процентної ставки, використаної
для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою вимірювання збитків від зменшення корисності.
Процентні доходи відображаються у складі доходів від фінансування у звіті про прибутки та збитки. Кредити та
відповідний резерв списуються, коли вже немає реальної перспективи відшкодування у найближчому часі, а все
забезпечення було реалізовано чи передано Товариству. Якщо у наступному році сума очікуваного збитку від
зменшення корисності знижується, й таке зниження може бути об'єктивно пов'язане з подією, що відбулася
після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності
збільшується чи зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо списання пізніше відшкодовується,
то фінансові витрати у звіті про фінансові результати кредитуються.
4.3.2 Фінансові зобов'язання
Фінансові зобов'язання, що перебувають у сфері дії МСБО 39, класифікуються відповідно як фінансові
зобов'язання, за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Товариство визначає
класифікацію фінансового зобов'язання при первісному визнанні. Фінансові зобов'язання первісно визнаються
за справедливою вартістю плюс витрати, безпосередньо пов'язані зі здійсненням операції (для кредитів та
позик).
Фінансові зобов'язання Товариства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість.
Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації.
Визнання фінансового зобов'язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення строку
погашення відповідного зобов'язання. При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим
зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін
до умов існуючого зобов'язання визнання первісного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання
відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у звіті про прибутки та збитки.
4.3.3 Взаємозалік фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума - поданню у балансі тоді й
тільки тоді, коли є здійсненне у цей момент юридичне право на взаємозалік визнаних сум, а також намір
провести розрахунок на нетто-основі, або реалізувати активи і одночасно з цим погасити зобов'язання.
4.4. Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох сум: фактичною вартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість
реалізації являє собою прогнозовану ціну реалізації в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням
будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних із доведенням продукції до готовності та її реалізацією.
Фактична вартість переважно визначається на індивідуальній основі з використанням спеціальних методів
оцінки.
Облік вибуття запасів оцінюється за методом ідентифікованої собівартості, в роздрібній торгівлі за методом
ціни продажу.
4.5. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти станом на звітну дату включають кошти на банківських рахунках, готівкові
кошти в касі та короткострокові депозити зі строком погашення до шести місяців.
Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів
та їх еквівалентів.
4.6. Забезпечення
Забезпечення визнається тоді, коли Товариство має теперішнє зобов'язання (юридичне або конструктивне)
внаслідок минулої події, та існує ймовірність, що для погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсів, які
втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання може бути достовірно оцінена. Витрати, пов'язані з
забезпеченням, відображаються у звіті про сукупний дохід. Коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим,
сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із
застосуванням ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризиків, пов'язаних із певним зобов'язанням,
за їх наявності. При застосуванні дисконтування збільшення суми забезпечення, що відображає плин часу,
визнається як фінансові витрати.
4.7. Оренда

Визначення наявності умов оренди в договорі ґрунтується на сутності договору на дату початку оренди,
зокрема на тому, чи залежить виконання договору від використання конкретного активу або договір передбачає
право використання активу.
Оренда, за якою у Товариства залишаються практично всі ризики і вигоди від володіння активом,
класифікується як операційна оренда. Первісні прямі витрати, понесені при укладанні договору операційної
оренди, включаються до балансової вартості орендованого активу і визнаються протягом строку оренди
пропорційно доходу від оренди. Умовні орендні платежі визнаються як дохід у періоді, в якому вони були
нараховані.
4.8. Визнання доходів
Дохід визнається тоді, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод
Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід оцінюється за справедливою вартістю
компенсації, яка була отримана, за виключенням знижок, податків на реалізацію або мита.
Дохід від реалізації продукції, товарів, послуг
Доходи визнаються за вирахуванням податків на додану вартість після передачі покупцеві всіх ризиків та вигід
від володіння такими активами.
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім:
суми ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, яка відповідно до Податкового кодексу України
не включається до податкового кредиту, визнається як частина витрат на придбання активу або частина
витратної статті, залежно від обставин;
дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується або сплачується , включається до дебіторської або
кредиторської заборгованості, відображеної в попередньому звіті про фінансовий стан.
Дохід від операційної оренди майна обліковується за лінійним методом протягом відповідного строку оренди.
4.9. Податок на прибуток
Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний і попередній періоди оцінюються в сумі, обчисленій до
сплати. Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється на основі податкових ставок (та податкового
законодавства), які набули або фактично набули чинності на звітну дату. Поточний податок на прибуток
Товариства розраховується відповідно до податкового законодавства й визначається на основі
оподатковуваного прибутку і валових витрат, відображених у податковій декларації Товариства.
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усіма тимчасовими
різницями на звітну дату між балансовою вартістю активів та зобов'язань для цілей фінансового обліку і
вартістю, що враховується у податковому обліку.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, окрім
випадків, коли: відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу або
активу чи зобов'язання в господарській операції, що не є об'єднанням бізнесу, і яке на момент здійснення
операції не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток.
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма неоподатковуваними тимчасовими різницями і перенесенням
на наступні періоди невикористаних податкового кредиту і податкових збитків, якщо існує вірогідність
отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна застосувати неоподатковувану тимчасову
різницю, а також використовувати невикористані податковий кредит і податкові збитки, перенесені на наступні
періоди, окрім випадків, коли: відстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових
різниць, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов'язання в господарській операції, що не є
об'єднанням бізнесу, та який на момент здійснення операції не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на
оподатковуваний прибуток чи збиток.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату й зменшується, якщо
більше не існує вірогідності отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалізувати
частину або всю суму такого відстроченого податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи
переоцінюються на кожну звітну дату й визнаються тоді, коли виникає вірогідність отримання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий актив.
Відстрочені податкові активи і зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очікується
при реалізації активу або погашенні зобов'язання, на основі податкових ставок і положень податкового
законодавства, що діють, або оголошених (і практично прийнятих) на звітну дату.
Відстрочений податок на прибуток, що стосується статей, які визнаються безпосередньо у складі капіталу,
визнається у складі капіталу, а не у складі прибутків або збитків.
Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку за наявності
повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов'язань,
якщо вони відносяться до податку на прибуток.
У відповідності до нової редакції розділу ІІІ Податкового кодексу України, суб'єктам господарювання, обсяг
доходу яких складає менше 20 млн. грн. дозволено не враховувати коригувань витрат у відповідності до вимог

цього розділу і розраховувати податок на прибуток на підставі показників фінансової звітності. Товариство
прийняло рішення скористатися цією можливістю і припинило визнання будь-яких відстрочених податкових
активів (зобов'язань) станом на 31.12.2014 р.
Податкова звітність з податку на прибуток за 2016 рік складена на підставі даних бухгалтерського обліку без
застосування податкових коригувань на податкові різниці, передбачені розділом ІІІ Податкового кодексу
України.
4.10. Прибуток на акцію.
Базовий розмір прибутку на одну акцію розрахований шляхом ділення чистого прибутку за період, який
підлягає розподілу між власниками звичайних акцій (прибуток за період мінус дивіденди, виплачені на
привілейовані акції), на середньозважену кількість звичайних акцій, які перебували в обігу. Кількість акцій у
2014 році складала 4 839 360.
Змін в кількості акцій в 2014 році, як і в попередньому не було.
4.11. Вплив на фінансову звітність прийняття нових та переглянутих стандартів.
Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".
Нова класифікація та вимоги до оцінки фінансових активів та зобов'язань, поліпшена модель обліку операцій
хеджування, нова модель знецінення фінансових інструментів на основі очікуваних збитків.
Зазначені зміни набирають чинності для звітів, починаючи з 01.01.2018 р. Керівництво оцінює характер та
масштаб необхідних правок до фінансової звітності.
МСФЗ (IAS) 1 "Ініціатива в сфері розкриття інформації". В стандарт внесені нижченаведені зміни.
o Суттєвість. Поправки роз'яснюють, що інформація не повинна бути прихована шляхом агрегування або
шляхом подання несуттєвої інформації, істотність розглядається стосовно всіх компонентів фінансової
звітності, і навіть якщо стандарт вимагає конкретного розкриття, необхідно враховувати його істотність.
o Звіт про фінансовий стан і звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Поправки включають роз'яснення щодо того, що список статей звітності, який повинен бути представлений в
даних фінансових звітах, може бути деталізований або агрегований в залежності від ситуації, а також
передбачають додаткові інструкції за поданням проміжних підсумків в цих звітах і роз'яснюють, що частка
організації в асоційованих організацій або спільних підприємств, що враховуються методом пайової участі,
повинна бути представлена в сукупності з єдиною статтею звітності виходячи з того, чи буде вона
рекласифікована в прибуток або збиток згодом.
o всі активи і зобов'язання, залишки та операції повинні відповідати всім іншим стандартам МСФЗ, щоб
залишки по рахунках відкладених тарифних різниць відображали вплив тарифного регулювання тільки за
умови дотримання інших стандартів МСФЗ;
o зроблені відповідні розкриття, щоб (а) дозволити користувачам оцінити характер певного режиму тарифного
регулювання та пов'язані з ним ризики і (b) допомогти користувачам зрозуміти, яким чином залишки по
рахунках відкладених тарифних різниць визнаються і оцінюються спочатку і згодом.
Проміжний стандарт застосовується лише при первинному застосуванні МСФЗ і, отже, повинен
застосовуватися одночасно з застосуванням організацією МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних
стандартів фінансової звітності". Застосування цього стандарту є необов'язковим, і цей стандарт може
застосовуватися при складанні першої фінансової звітності, яку фінансова установа підготувала відповідно до
МСФЗ, щодо періодів, що починаються 1 січня 2016 року.
Зазначені зміни не вплинули на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IFRS) 5 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" - поправки внесені з
метою використання керівництвом МСФЗ (IFRS) 5 для випадків, в яких організація перекласифікує актив з
категорії призначених для продажу в категорію призначених для розподілу власникам і навпаки, і для випадків,
коли припиняється облік активів, призначених для розподілу власникам.
Зазначені зміни не вплинули на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" - поправки здійснені з метою надання
додаткових інструкцій для роз'яснення того, чи означає наявність договору на обслуговування подальшу участь
в переданому активі для цілей визначення необхідного розкриття інформації, а також з метою роз'яснення
застосовності поправок до МСФЗ (IFRS) 7 щодо розкриття інформації за взаємозаліком в скороченій проміжній
фінансовій звітності.
Зазначені зміни не вплинули на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 "Інвестиційні організації: застосування виключення з
вимоги про консолідацію".
Поправки вносять зміни, спрямовані на роз'яснення нижченаведеного:
o Виключення з вимоги про складання консолідованої фінансової звітності щодо проміжної материнської

організації передбачено для материнської організації, яка сама є дочірньою організацією інвестиційної
організації, навіть якщо інвестиційна організація оцінює всі дочірні організації за справедливою вартістю.
o Не потрібно консолідувати дочірню організацію, яка надає послуги, пов'язані з інвестиційною діяльністю
материнської організації, якщо сама дочірня організація є інвестиційною організацією.
o При використанні методу участі в капіталі неінвестиційної організацією-інвестором щодо інвестиційної
організації - об'єкта інвестицій (асоційованого підприємства або спільного підприємства), неінвестиційний
організація-інвестор може використовувати оцінку за справедливою вартістю, яка застосовується асоційованою
організацією або спільним підприємством щодо частки в дочірніх організаціях.
o Інвестиційна організація, яка оцінює всі свої дочірні організації за справедливою вартістю, розкриває
інформацію щодо інвестиційних організацій відповідно до МСФЗ (IFRS) 12. Поправки повинні застосовуватися
ретроспективно.
Зазначені зміни не вплинуть на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IFRS) 11 "Облік придбань частки участі в спільних операціях"
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 роз'яснюють, що організація, яка набуває частку участі в спільних операціях, чия
діяльність представляє собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, повинна застосовувати всі
принципи для обліку об'єднання бізнесів, передбачені МСФЗ (IFRS) 3 і іншими МСФЗ, за винятком принципів,
що суперечать вказівкам МСФЗ (IFRS) 11. Відповідно, учасник спільних операцій, який є покупцем такої
частки, повинен:
o оцінити за справедливою вартістю більшість ідентифікованих активів і зобов'язань;
o визнати витрати, пов'язані з придбанням, як витрати (за винятком витрат на випуск боргових або пайових
цінних паперів);
o визнати відкладені податки;
o визнати гудвіл або прибуток від вигідного придбання;
o провести тестування на знецінення щодо генеруючих грошові потоки одиниць, до яких був розподілений
гудвіл;
o розкрити необхідну інформацію, що стосується операцій з об'єднання бізнесів. Поправки застосовуються до
придбання частки в існуючих спільних операціях, а також до придбання частки в спільних операціях при їх
формуванні, за винятком тих випадків, коли формування спільних операцій збігається з формуванням бізнесу.
Зазначені зміни не вплинуть на фінансову звітність Товариства.
У МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" були також внесені
поправки для розширення списку звільнень щодо обліку об'єднання бізнесів, таким чином даний список тепер
включає минулі придбання частки в спільних операціях, чия діяльність представляє собою бізнес. Поправки
застосовуються перспективно.
Зазначені зміни не вплинуть на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки відкладених тарифних різниць" щодо діяльності, яка підлягає тарифному
регулюванню, для організацій, які застосовують МСФЗ вперше, якщо:
o уповноважений орган має право встановити обов'язкові для покупців тарифи;
o ціна, встановлена регуляторними органами ( "регульований тариф"), передбачає відшкодування витрат,
специфічних для організації, відшкодування яких закладено в регульований тариф. Проміжний стандарт
дозволяє організаціям продовжувати визнавати залишки по рахунках відкладених тарифних різниць згідно з
поточними ОПБУ при переході на МСФЗ за умови, що:
o рахунки відкладених тарифних різниць відображені окремою статтею в звіті про фінансовий стан, а рух
відображено окремою статтею в звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід;
o залишки, що відображають вплив тарифного регулювання, описані як "дебетові залишки по рахунках
відкладених тарифних різниць" і "кредитові залишки по рахунках відкладених тарифних різниць".
Зазначені зміни не вплинуть на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методів амортизації"
МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 38 вимагають застосування методу амортизації, який відображає очікувану
форму споживання майбутніх економічних вигод від активу. Найбільш поширені такі методи: лінійний метод,
метод зменшення залишку та метод списання вартості пропорційно обсягу продукції. Поправки до МСФЗ (IAS)
16:
o пояснюють, що застосування методу амортизації, заснованого виключно на виручці, що генерується в
результаті діяльності, в якій задіяний актив, неприпустимо. Це обумовлено тим, що даний підхід відображає
особливості генерування економічних вигод, що виникають в результаті діяльності, частиною якої є актив, а не
передбачувані особливості споживання майбутніх економічних вигод, одержуваних від активу. Поправки до
МСФЗ (IAS) 38:
o встановлюють спростовне припущення, що метод амортизації, що базується на виручці, щодо нематеріальних
активів є неприпустимим з тих же причин, які вказані в МСФЗ (IAS) 16.
Проте існують обмежені випадки, коли дане припущення може бути спростовано:

o нематеріальні активи виражені як оцінка виручки (переважаючим обмежуючим фактором, властивим
нематеріальному активу, є досягнення порогового значення виручки);
o можна продемонструвати, що виручка і споживання економічних вигод від нематеріального активу в
надзвичайно взаємопов'язані (споживання нематеріального активу безпосередньо пов'язано з виручкою, що
генерується при використанні активу). Поправки в обох стандартах також містять інструкції щодо того, що
очікуване майбутнє зменшення ціни продажу може вказувати на збільшення норми споживання майбутніх
економічних вигод від даного активу.
Зазначені зміни не вплинуть на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IAS) 27 "Метод пайової участі в окремих фінансових звітах". Зміни дозволяють підприємствам та
організаціям, яким на цей час необхідно складати два комплекти окремої фінансової звітності (один комплект
фінансової звітності відповідно до місцевого законодавства, яке вимагає застосування методу участі в капіталі,
інший комплект з метою відповідності вимогам МСФЗ (IAS) 27), відповідати одночасно вимогам місцевого
законодавства та МСФЗ (IAS) 27, складаючи всього один комплект звітності. Зміни також анулюють вимога
підготовки двох комплектів фінансової звітності відповідно до МСФЗ при переході на облік згідно з МСФЗ.
Поправки дозволяють організації враховувати інвестиції в дочірні організації, спільні підприємства або
асоційовані організації в окремих фінансових звітах:
o за фактичною вартістю,
o відповідно до МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" (або МСФЗ (IAS) 39 "Фінансові інструменти:
Визнання та оцінка" для організацій, які ще не прийняли МСФЗ (IFRS) 9);
o з використанням методу участі в капіталі, як описано в МСФЗ (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані організації та
спільні підприємства".
Для кожної категорії інвестицій повинен застосовуватися єдиний порядок обліку. Поправки також містять
вказівку на те, що якщо материнська організація перестає бути інвестиційної організацією або стає
інвестиційної організацією, вона повинна враховувати цю зміну з дати зміни статусу організації.
На додаток до поправок до МСФЗ (IAS) 27 внесені наступні поправки до МСФЗ (IAS) 28, щоб уникнути
потенційних конфліктів з МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність" та МСФЗ (IFRS) 1 "Перше
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності". Поправки застосовуються ретроспективно
відповідно до МСФЗ (IAS) 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки".
Зазначені зміни не вплинуть на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працівникам" - поправки здійснено з метою роз'яснення того, що високоякісні
корпоративні облігації, які використовуються для визначення ставки дисконтування виплат по закінченні
трудової діяльності, повинні бути в тій же валюті, що й винагороди, належні до сплати в майбутньому (таким
чином, глибина ринку щодо високоякісних корпоративних облігацій повинна бути оцінена на рівні окремої
валюти).
Зазначені зміни не вплинуть на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність" - надають роз'яснення значення "в іншому компоненті
проміжного фінансового звіту" і додавання вимоги про перехресні посилання.
.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент
отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному
та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про
загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали
збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про
конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку
емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше
10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох
країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної
суми доходів за звітний рік
Основними видами продукцiї Товариства є:
- поршневi кiльця для дизельних двигунів автомобiлiв;
- поршневi кiльця для карбюраторних двигунів автомобiлiв;
- поршневi кiльця для компресорiв;
- поршневi кiльця до мотоциклiв та мопедiв;
- чавунне литво.

Основними клiєнтами товариства є пiдприємства України та країн СНД, якi займаються виготовленням та
ремонтами двигунiв. Залежнiсть вiд сезонних змiн виробництва Товариства не значна та майже не впливає на
обсяги дiяльностi. Проте основними ризиками дiяльностi Товариства є збiльшення вартостi енергоносiїв
(природного газу, електроенергії), що використовуються пiдприємством для виробництва. Як наслiдок такої
змiни вiдбулося, пiдняття цiн на сировину та комплектуючi. Для продажу продукцiї товариством практикується
продаж з вiдстрочкою платежу, для пiдприємств, що здiйснюють закупiвлю великими партiями iснує система
знижок.
Приблизно 65 % постачальникiв сировини для Товариства знаходяться на терирорiї України та 35 % в країнах
СНД. В структурi сбiвартостi продукцiї бiльше 10 % займають енергоносiї, постачальники щодо яких мають
монопольне становище та постiйно збiльшують цiну.
В галузi не iснує жорстої конкуренцiї, проте основними конкурентами Товариста є : Одеський завод поршневих
кiлець (Україна) та Мiчурiнський завод поршневих кiлець (Росiя).
Товариство планує розширити перелiк продукцiї для автомобiлiв та тракторiв.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які
значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати,
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Товариством проведено придбання основних засобiв
в 2012 р. роцi 225 тис. грн , 2013 р. - 8 тис. грн.,
2014 р. 10 тис. грн.,в 2015р. -56тисгрн., в 2016 р. - 56 тис. грн. ,Значних вiдчуджень активiв за останнi
роки не вiдбувалося. В 2012р. Не вибуло основних засобів. В 2013 р. вiдбулося вибуття ОЗ :транспортні засоби
7тис.грн. та інші ОЗ на суму 5тис.грн.В 2014р.Не вибуло основних засобів. В 2015 р. вiдбулося вибуття ОЗ
:транспортні засоби 117тис.грн. та інші ОЗ на суму 181тис.грн
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками
істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими
правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша
інформація
Значних правочинів з власниками істотної участі у звітному періоді не відбувалось.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них;
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби товариства складаються з власних основних засобiв. Товариством не використовуються
орендованi основнi засоби. Станом на 31.12.2016 р. пiдприємство володiє основними засобами первісною
вартістю 3950
тис.грн , нарахованим зносом 1527 тис.грн. або 38,7% :
- будинками, спорудами та передавальними пристроями первiсною вартiстю
1105тис. грн. та нарахованим
зносом
337тис. грн.;
- машинами та обладнанням первiсно вартiстю 2060тис. грн. та нарахованим зносом 957 тис. грн.;
- транспортними засобами первiсною вартiстю
226 тис. грн. та нарахованим зносом в сумi 156 тис. грн.
- iншими основними засобами первiсною вартiстю
117тис. грн. та нарахованим зносом в сумi 80 тис. грн.
Незавершені капітальні інвестиції 442тис.грн.
Нараховано амортизацiї в сумi 103тис. грн. Виробничi потужностi знаходяться за адресою: м. Лебедин, вул.
Тараса Шевченка, 93. Спосiб утримання задовiльний. Зношенiсть основних засобiв може призвести до
збiльшення викидiв, i як наслiдок, збiльшення плати. Пiдприємством здiйснюється пiдтримання наявних
потужностей в нормальному функцiональному станi, планiв щодо капiтального будiвництва чи значного
розширення або удосконалення основних засобiв товариство не має.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних
обмежень
На дiяльнiсть емiтента значний вплив здiйснюють подорожчання на свiтових ринках, що призводить до
збiльшення собiвартостi продукцiї та зниження її конкурентоздатностi.
Високий рiвень зношеностi обладнання потребує його ремонту та модернiзацiї.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
За звiтний перiод товариство сплатило штрафні санкціїв сумі 238грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Пiдприємство працює за рахунок власних оборотних коштiв. За звiтний перiод кредитних коштiв Товариство не
залучало. Покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв можливе за рахунок запровадження енергозберiгаючих
технологiй та розширення ринкiв збуту.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Не виконаних договорiв в звiтному перiодi немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому)
Пiдприємством розроблено наступнi напрямки розвитку:
- освоєння нових видiв продукцiї;
- капiтальний ремонт та реконструкцiя виробничих потужностей;
- збiльшення експортного потенцiалу за рахунок довгострокового спiвробiтництва з iноземними партнерами.
Планується удосконалювати якостi продукцiї.
На дiяльнiсть емiтента в подальшому можуть вплинути збiльшення вартостi енергоносiїв, полiтичний фактор.
Товариство планує провести реконструкцiю ливарного виробництва та провести технiчне переоснащення
механiчного цеху.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку
за звітний рік
Товариство займається удосконаленням технологiчного процесу виробництва, веде постiйний контроль за
якiстю продукцiї, розробляє новi види продукцiї.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів
емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його
дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата
відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому
розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Товариство у звітному періоді не виступало стороною у судових спорах.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Вiдсутня
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

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
2286
2423
0
0
2286
2423
788
1114
84

768
1103
73

300
0

479
0

0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
2286

0
0
0

788
1114
84
0
300
0

768
1103
73
0
479
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2423
0
0
2286
2423
Основнi засоби товариства складаються з власних
основних засобiв. Товариством не використовуються
орендованi основнi засоби. Станом на 31.12.2016 р.
пiдприємство володiє основними засобами первісною
вартістю 3950
тис.грн , нарахованим зносом 1527
тис.грн. або 38,7% :
- будинками, спорудами та передавальними
пристроями первiсною вартiстю
1105тис. грн. та
нарахованим зносом
337тис. грн.;
- машинами та обладнанням первiсно вартiстю
2060тис. грн. та нарахованим зносом 957 тис. грн.;
- транспортними засобами первiсною вартiстю
226
тис. грн. та нарахованим зносом в сумi 156 тис. грн.
- iншими основними засобами первiсною вартiстю
117тис. грн. та нарахованим зносом в сумi 80 тис. грн.
Незавершені капітальні інвестиції 442тис.грн.
Нараховано амортизацiї в сумi 103тис. грн.
Виробничi потужностi знаходяться за адресою: м.
Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 93. Спосiб утримання
задовiльний. Зношенiсть основних засобiв може
призвести до збiльшення викидiв, i як наслiдок,
збiльшення плати. Пiдприємством здiйснюється
пiдтримання наявних потужностей в нормальному
функцiональному станi, планiв щодо капiтального
будiвництва чи значного розширення або
удосконалення основних засобiв товариство не має.

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

За звітний період За попередній період
2
3
6320
6205
1210
1210
1210
1210
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

Висновок

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 5110 тис.грн. Розрахункова
вартість чистих активів перевищує скоригований
статутний капітал на 5110 тис.грн. Вимоги частини
третьої статті 155 Цивільного кодексу України
дотримані. Зменшення статутного капіталу не
вимагається.

3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

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

Кредити банку
X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним
X
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
X
випуском):
за векселями (всього)
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за
X
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративні
X
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
Інші зобов'язання
X
Усього зобов'язань
X
Опис
Вiдсутня iнформацiя

Дата
погашення

X

0,00

X

X

0,00
0,00

X
X

X
X

X

X

0,00
0,00

X
X

X
X

0,00

X

X

147,00
0,00
1942,00
2089,00

X
X
X
X

X
X
X
X

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
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**

АФ ТОВ "Сумикооп-аудит"
30267686
40022, Сумська область, Ковпакiвський район , м.
Суми, Троїцька, 1
2033 26.01.2001

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
незалежної аудиторської фірми у формі ТОВ "Сумикооп-аудит"
щодо фінансової звітності за МСФЗ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ"
за 2016 рік

Акціонерам, правлінню
ПрАТ "Лебединський завод
поршневих кілець" та
для подання до НКЦПФР

Аудиторами Аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сумикооп-аудит", яка
здійснює свою діяльність в відповідності з Законом України "Про аудиторську діяльність" на підставі
Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 2033, виданого згідно рішення
Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р. і продовженого рішенням Аудиторської палати України
№ 316/3 від 29.10.2015 р. до 29.10.2020 р. згідно умов договору № 4-А від 16.01.2017 р. проведено перевірку
прикладеної фінансової звітності складеної за Міжнародними стандартами фінансової звітності, затвердженої
керівництвом до випуску 24.02.2017 р., що додається в складі Балансу (Звіту про фінансовий стан ) на 31
грудня 2016 р., Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за
прямим методом), Звіту про власний капітал за 2016 рік, стислих викладів суттєвих облікових політик та
інших пояснювальних приміток до фінансової звітності за 2016 рік Приватного акціонерного товариства
"Лебединський завод поршневих кілець", код ЄДРПОУ 00232006, яке зареєстроване Лебединською міською
радою 27.07.1995 р. і знаходиться за адресою вул. Тараса Шевченка, 93, м. Лебедин Сумської області.
Фінансова звітність підготовлена управлінським персоналом з застосуванням концептуальної основи
загального призначення, що ґрунтується на вимогах МСФЗ, як того вимагає МСФЗ (IАS) 1 "Подання
фiнансових звiтiв". Звiтнiсть є повною фiнансовою звiтнiстю, складеною за вимогами МСФЗ
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал в особі голови правління Пивоварова О.Б. з правом першого підпису і головного
бухгалтера Безуглої В.М., з правом другого підпису несе відповідальність за складання і достовiрне
подання користувачам фінансової звітності, відповідно до принципів зазначених в Примітках у вiдповiдностi
до вимог МСФЗ.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює і організацію роботи внутрішнього контролю, щодо

підготовки та достовірності відображення інформації в фінансовій звітності, яка не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства і помилок та охоплює вибір і застосування облікової політики і оцінок.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів проведеного
аудиту.
Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність",
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг
прийнятих Аудиторською палатою України в якості Національних стандартів аудиту, з врахуванням норм
Цивільного і Господарського кодексів України, Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", які вимагають дотримання етичних принципів та
щоб планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання обґрунтованої впевненості, щодо
відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок та викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та
розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке грунтується на оцінці ризиків
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок помилок та шахрайства. Здійснюючи оцінки цих ризиків
аудиторами розглянуто заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного
представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають стану
контролю, а не з метою висловлення думки, щодо ефективності внутрішнього контролю товариства.
В процесі аудиту з застосуванням методів документальної та нормативної перевірки, проведено дослідження
шляхом тестування обґрунтованості сум і інформації розкритих в фінансовій звітності, та оцінку відповідності
застосованих принципів бухгалтерського обліку і суттєвих оцінок здійснених управлінським персоналом
вимогам МСФЗ та здійснено оцінку загального подання фінансової звітності і розглянуто вплив відомих
аудиторам подiй та операцiй якi мали мiсце до дати аудиторського висновку.
На нашу думку, результати проведеної перевірки є достатньою вагомою підставою для висловлення
обґрунтованої думки щодо фінансової звітності.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
У звiтному перiодi Товариством питання щодо зменшення корисностi активiв розглянутi частково (не
розглянуто у повному обсязi стосовно основних засобів та готової продукції). На нашу думку, можливiсть
зменшення корисностi активiв iснує, так як iснують фактори знецiнення щодо морального застарiння активiв,
змiни у ринковому та економiчному середовищi, у якому дiє Товариство, що може мати суттєвий, проте не
всеохоплюючий вплив на фiнансову звітність Товариства.
Ми не спостерігали за інвентаризацією основних засобів та наявних запасів. Здійснені альтернативні
аудиторські процедури надали достатню впевненість в їх фактичній наявності.

Умовно-позитивна думка.
На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, зазначених в параграфі "Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність справедливо і достовірно відображає в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2015 р. та за рік, що закінчився на
зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог МСФЗ. та принципів зазначених у
примітках, включаючи припущення управлінського персоналу.
Не змiнюючи нашої думки, звертаємо Вашу увагу на те, що фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк
пiдготовлена на основi припущеннь, зроблених управлiнським персоналом, щодо безперервного
функцiонування Товариства в майбутньому, які передбачають спроможнiсть Товариства реалiзовувати активи
та виконувати свої зобов'язання у ходi здiйснення звичайної дiяльностi. Використання управлiнським
персоналом припущеннь про безперервнiсть дiяльностi товариства перевiрено шляхом проведення фiнансового
аналiзу дiяльностi товариства згiдно з МСА 570 "Безперервнiсть".
На нашу думку, фiнансовий стан Товариства на звітну дату характеризує середній рiвень лiквiдностi та
платоспроможностi. Проте економічна нестабільність і кризи можуть мати суттєвий влив на лiквiднiсть та
дохiд Товариства, його стабiльнiсть i структуру операцiй з контрагентами, який на дату надання
аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) достовiрно оцiнити неможливо. В результатi існує
суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв та
спроможнiсть Товариства платити за своїми боргами по мiрi настання строкiв їх погашення.
Перевірена фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть бути необхiдними в
результатi такої невизначеностi. Про необхідність таких коригувань та їх здійснення буде повiдомлено, коли
їх вплив стане вiдомим та буде можливість достовірно його оцiнити.

Основні відомості про аудиторську фірму:
Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сумикооп-аудит"
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2033 від 26.01.2001 р.
продовжене рішенням Аудиторської палати України від 29.10.2015 р. № 316/3 до
29.10.2020 р.
Адреса: 40022 м. Суми, вул. Троїцька, 1 к. 10
Телефон (0542) 227000
Договір на проведення аудиту: № 4-А від 16 січня 2017 р.
Дата початку проведення аудиту "17" січня 2017 р., дата закінчення - "19" квітня 2017 р.
Дата аудиторського звіту: 20.04.2017 р.

Аудитор
Виконавець:
сертифікат серії А № 006551
виданий 23 квітня 2009 р. та
продовжений до 23 квітня 2019 р.

С.М. Макаренко

Директор АФ ТОВ "Сумикооп-аудит"
сертифікат серії А № 006543
виданий 29 квітня 2009 р. та
продовжений до 23 квітня 2019 р.
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О.В. Касяненко

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
2016
2015
2014

У тому числі позачергових
1
1
1

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

Ні (*)
X

X
X

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

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)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
(так/ні)

Ні (*)
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ні

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

3

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так (*)
Складу
Організації
Діяльності
Інші (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)

не проводила

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради
не проводила
(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 у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 4
трьох років?

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.
У разі проведення оцінки роботи комітетів
зазначається інформація щодо їх компетентності та
ефективності
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні (*)
X
X
X
X

д\в

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

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

Ні (*)
X
X
X
X
X

X

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

Ні (*)

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

X
X
X
X

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
(*)
Загальні збори
акціонерів
Визначення основних напрямів
Так
діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності
Так
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового
Так
звіту, або балансу, або бюджету
Обрання та припинення
Ні
повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення
Так
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
Так
для голови та членів наглядової
ради
Прийняття рішення про
Ні
притягнення до майнової
відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий
Так
випуск акцій
Прийняття рішення про викуп,
Ні
реалізацію та розміщення власних
акцій
Затвердження зовнішнього
Ні
аудитора
Затвердження договорів, щодо яких
Ні
існує конфлікт інтересів
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Наглядова рада

Виконавчий
орган

Ні

Ні

Не належить до
компетенції
жодного органу
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так (*)
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.

Ні (*)
X

X
X
X
X
X
X

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

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
Так
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Так
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди посадових
Так
осіб акціонерного товариства
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

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 (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

X
X
X

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

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)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому
році?
Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X
X
X

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

Так (*)
X

Ні (*)
X
X
X
X

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

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:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні)
укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання
кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту), відхилення та
причини такого відхилення протягом року

Х
ні
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 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Підприємство
Територія
Організаційно-правова
форма господарювання
Вид економічної діяльності

Дата (рік, місяць, число)
Приватне акцiонерне товариство "Лебединський завод
за ЄДРПОУ
поршневих кiлець"
за КОАТУУ
Акціонерне товариство
за КОПФГ

коди
17 01 01
00232006
5910500000
230

Виробництво двигунів і турбін , крім авіаційних,
за КВЕД 28.11
автотранспортних і мотоциклетних двигунів
Середня кількість працівників, осіб (1)
200
Адреса, телефон:
42200, Сумська, Лебединський, м. Лебедин, Тараса Шевченка, 93 (05445) 2-20-57
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 31.12.2016
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

2

3

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

2286
3713
(1427)

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

2423
3950
(1527)

2723
3725
(1002)

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

148

2286

2423

2871

2976
240
142
2594

3273
247
207
2819

2813
279
85
2430
19

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
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:

1125

306

240

188

1130
1135
1136
1140

361
10

199
25

153
54

19

1382

41

2789

2575

2789

867
19
848

6461

5986

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

2575

2
5826
27

8747
8409
8724
На початок
На кінець звітного На дату переходу
звітного періоду
періоду
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
3
4
5
1210

1210

1210

3642

3642

3642

217
1136

217
1251

217
1576

6205

6320

6645

770

753

1247
536

770

753

1783

довгостроковими зобов'язаннями
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

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635

50
289
129
190
430
10

45
147
16
44
249
13

15
53

1640

90

90

102

666

707

47
1772

41
1336

27
296

8747

8409

8724

9
81
9

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:
Примітки наведені у відповідному розділі
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Пивоваров Олександр Борисович
Безугла Вiра Миколаївна

Підприємство

коди
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01
Приватне акцiонерне товариство "Лебединський завод
за ЄДРПОУ 00232006
поршневих кiлець"
найменування

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
За 2016 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

За звітний період
3

За аналогічний період
попереднього року
4
16265
13722
0
0

(11334)

(9938)

4931

3784

272

3713

(3275)
(149)
(1695)

(2902)
(142)
(3871)

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

84

582

47

135

2290
2295
2300
2305

131

717

-16

-129

2350
2355

115

588

2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121
2122
2130
2150
2180
2181
2182

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
115

0
588

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
6355
7163
1573
103
343
15537

За аналогічний період
попереднього року
4
5158
6030
2408
116
487
14199

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
4839360
4839360
0,024
0,024
0

4839360
4839360
0,12
0,12
0

Примітки:
Примітки наведені у відповідному розділі

Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Пивоваров Олександр Борисович
Безугла Вiра Миколаївна

Підприємство

коди
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01
Приватне акцiонерне товариство "Лебединський завод
за ЄДРПОУ 00232006
поршневих кiлець"
найменування

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 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

18104

За аналогічний
період попереднього
року
4

16412

228
893
4

1677

(6840)
(6070)
(1719)
(3092)
(123)
(1349)
(1620)
(461)

(6237)
(5946)
(2435)
(2848)
(3)
(1317)
(1006)
(522)

(2708)
(1889)

329

47

135

(240)

(56)

3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100
3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

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

(193)

79

0
(2082)
2789
160
867

0
408
1664
717
2789

3300
3305
3310
3340
3345
3350
3355
3360
3365
3370
3375
3390
3395
3400
3405
3410
3415
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Примітки наведені у відповідному розділі
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Підприємство

коди
Дата (рік, місяць, число)
17
01
за ЄДРПОУ 00232006

Приватне акцiонерне товариство "Лебединський завод поршневих кiлець"

01

найменування

Звіт про власний капітал
За 2016 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
законодавства

Код за ДКУД

Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

2
4000

3

4

5

6

8

9

10

4005
4010
4090
4095
4100

1210

1210

3642

0

3642

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
7
217
1136

1801005

217

1136
115

6205

0

0

0
0
0
6205
115

4110

0

4111

0

4112

0

4113
4114

0
0

4116

0

4200
4205

0
0

4210

0

4215

0

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
1210

0
0

0
3642

0
217

115
1251

0
0
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0
0

115
6320

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (примітки)
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Примітки до фінансової звітності є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.
1. Загальні відомості
В 1995 р. згiдно з наказом № 662 вiд 26 липня 1994 р. Регiонального вiддiлення Фонду державного майна
України в Сумськiй областi, вiдповiдно до Указу Президента України вiд 26 листопада 1994 р. № 699/94 та на
пiдставi затвердженого акту оцiнки, на базi державного пiдприємства "Лебединський завод поршневих кiлець"
(наказ № 436 вiд 15 червня 1995 р.) було створено Вiдкрите акцiонерне товариство "Лебединський завод
поршневих кілець".
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 2 від 30.06.2010 р.) Товариство перейменовано в
Публічне акціонерне товариство "Лебединський завод поршневих кілець".
В 2016 р. товариство змінило тип акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
Основними видами діяльності товариства є: виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і
мотоциклетних двигунів, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах та надання приміщень в оренду.
Основною продукцією товариства є:
комплекти поршневих кілець до двигунів автомобілів ГАЗ-52, ГАЗ-53, "КАМАЗ", "ЗІЛ"", "Москвич-412",
компресорів ЗІЛ-120, ЗІЛ-130, до атобусів "Ікарус";
кільця до двигунів важких мотоциклів, бензопил, човнових моторів, мопедів, різних гідро-,
пневмокомпресорів;
кільця ущільнювачі і поршневі до холодильного та іншого гідро обладнання;
поршневі кільця для суднових і тепловозних дизелів, поршневі кільця для бурових установок, поршневі
кільця для великовантажних автомобілів.
Юридична і фактична адреса ПрАТ "Лебединський завод поршневих кілець": 42200 Сумська обл., м.
Лебедин, вул. Леніна, 93.
Кількість працівників товариства станом на 31.12.2016 р. складає 200 осіб (станом на 1.01.2015 - 191
особи).
Станом на 31.12.2016 р. та на 01.01.2016 р. акціонерами ПРАТ "Лебединський завод поршневих кілець"
були фізичні особи.
Ця фінансова звітність була затверджена до випуску Правлінням Товариства 24.02.2017 р.
2. Основа для складання фінансової звітності
Безперервність діяльності
За 2016 рік Товариством отримано чистий прибуток в сумі 115 тис. грн. Рентабельність основного капіталу за
минулий звітний період склала 0,183, за звітний період 0,198, що свідчить про зростання рентабельності і
позитивно характеризує тенденції у прибутковості підприємства. Поточні активи підприємства перевищують
поточні зобов'язання на 4650 тис. грн. Також товариством одержано чистий рух грошових коштів від
операційної діяльності в сумі - 1889 тис. грн. за рахунок перенесення заборгованості банку КБ "Хрещатик" за
депозитом до складу претензійних сум у зв'язку із визнанням банку неплатоспроможним. Розмір чистих активів
товариства станом на 31.12.2016 р. складає
6320 тис. грн.
Таким чином керівництво Товариства вважає, що припущення щодо безперервності діяльності при складанні
цієї фінансової звітності є доречним. Відповідно, ця фінансова звітність була складена з урахуванням
припущення щодо безперервності діяльності, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань в ході
звичайної діяльності.
Ця фінансова звітність складена на основі історичної вартості. Фінансова звітність представлена у тисячах
гривень (тис. грн.), всі суми округлені до найближчої тисячі.
за винятком розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)грошові показники якого
наведені в гривнях з копійками.
В відповідності з нормами статті 12 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
"Застосування міжнародних стандартів" Товариством першим роком прийняття МСФЗ, опублікованих
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та інтерпретацій, опублікованих Комітетом з
тлумачення міжнародної фінансової звітності РМСБО, та інтерпретацій Постійного комітету з інтерпретацій,
затверджених Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що залишалися чинними, обрано

рік, що закінчувався 31 грудня 2012 p.
Для складання фінансової звітності Товариство використовує виключно МСФЗ, які опубліковані на
офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.
Ця фінансова звітність складена, як повний пакет фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2016
року. У фінансовій звітності подана порівняльна інформація, як цього вимагають МСФЗ.
3. Суттєві облікові судження та оцінки
Складання фінансової звітності Товариства згідно з МСФЗ вимагає від керівництва суджень, оцінок та
припущень, які впливають на подані у фінансовій звітності суми доходів, витрат, активів та зобов'язань, а також
розкриття інформації про умовні зобов'язання на звітну дату. Однак невизначеність щодо цих припущень та
оцінок може призвести до необхідності суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов'язань, які
зазнають впливу в майбутньому.
4. Основні принципи облікової політики
4.1. Основні засоби та нематеріальні активи.
Основні засоби відображаються за собівартістю або умовною собівартістю (стосовно активів, придбаних до
дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності.
Для основних засобів, наявних на дату приватизації товариства умовною собівартістю обрано оціночну
вартість на цю дату збільшену на індекс інфляції до 31.12.2000 р., до цієї дати економіка України вважається
інфляційною.
Амортизація нараховується за лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання кожного
активу. Середні строки корисного використання:
Будівлі та споруди 20-68 років
Машини і обладнання 4-47 років
Транспортні засоби 16-47 років
Інші основні засоби 11-47 років
Капітальні інвестиції та аванси не амортизуються
Незавершене будівництво не амортизується до моменту закінчення будівництва відповідних активів і вводу їх в
експлуатацію.
Аванси сплачені при придбанні основних засобів на дату фінансової звітності відображаються в складі
основних засобів.
Собівартість основних засобів включає і витрати, пов'язані з заміною частини основних засобів, які визнані за
фактом понесення, якщо вони відповідають критеріям визнання.
Всі інші витрати на ремонти та технічне обслуговування відображаються у складі прибутку або збитку по мірі
їх понесення.
Балансова вартість основних засобів переглядається на предмет зменшення корисності, коли певні події чи
зміна обставин вказують на те, що балансова вартість активу не може бути відшкодована. У випадку виявлення
ознак зменшення корисності активу та перевищення його балансової вартості над оціночною вартістю, вартість
такого активу або одиниці, що генерує грошові потоки, списується до вартості очікуваного відшкодування.
Вартість очікуваного відшкодування активів визначається як більша з двох величин: чистої ціни продажу
активу або вартості використання активу.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються
за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення.
Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів.
Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного
звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відображаються в звітності без перерахування порівняльних
показників.
Нематеріальні активи з невизначеними термінами використання, придбані в рамках окремих операцій,
враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого збитку від знецінення.
Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не
очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між
чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у
момент списання.
4.2. Зменшення корисності не фінансових активів

На кожну звітну дату Товариство проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності
активів. За наявності таких ознак або при необхідності проведення щорічного тестування на предмет
зменшення корисності Товариство визначає суму відшкодування активу. Сума відшкодування активу є
більшою з двох величин: справедливої вартості активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за
вирахуванням витрат на реалізацію і вартості використання. Сума відшкодування активу визначається для
кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження коштів і ці кошти, в основному, не залежать від
інших активів або груп активів. Коли балансова вартість активу або одиниці, що генерує грошові потоки,
перевищує суму його/її відшкодування, вважається, що його/її корисність зменшилась, і його/її вартість
списується до суми відшкодування. При оцінці вартості використання очікувані грошові потоки дисконтуються
до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки дисконту (до оподаткування), що відображає поточні
ринкові оцінки вартості грошей у часі й ризики, властиві цьому активу. При визначенні справедливої вартості
за вирахуванням витрат на реалізацію враховуються останні операції на ринку. У разі неможливості визначення
таких операцій використовується відповідна модель оцінки.
Збитки від зменшення корисності триваючої діяльності, в тому числі від зменшення корисності запасів,
визнаються у звіті про прибутки та збитки у складі тих категорій витрат, які відповідають функціям активів зі
зменшеною корисністю.
На кожну звітну дату Товариство здійснює оцінку наявності ознак того, що збиток від зменшення корисності,
визнаний щодо певного активу раніше, вже не існує або зменшився. За наявності таких ознак Товариство
оцінює суму відшкодування активу або одиниці, що генерує грошові потоки. Збиток від зменшення корисності,
визнаний для активу в попередніх періодах, сторнується в тому випадку, якщо змінилися попередні
припущення, застосовані для визначення суми відшкодування активу з моменту визнання останнього збитку від
зменшення корисності. Балансова вартість активу, збільшена внаслідок сторнування збитку від зменшення
корисності, не повинна, перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації), яку б визначили,
якщо б збиток від зменшення корисності активу не визнали в попередні роки. Сторнування збитку від
зменшення корисності визнається у звіті про фінансові результати.
4.3. Фінансові інструменти - первісне визнання і подальша оцінка
4.3.1.Фінансові активи
Первісне визнання та оцінка
Згідно з положеннями МСБО 39, фінансові активи класифікуються, відповідно, як фінансові активи за
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, кредити та дебіторська
заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, фінансові активи, наявні для продажу, або як похідні
фінансові інструменти.
Товариство визначає класифікацію фінансового активу при первісному визнанні.
У випадку, якщо інвестиції не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку, то при первісному визнанні до їх справедливої вартості додаються
безпосередньо пов'язані з ними витрати за операцією.
Всі операції з купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають постачання активів у строк,
встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (операції на "стандартних
умовах"), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання
купити або продати актив.
Фінансові активи Товариства наявні для продажу, включають фінансові активи наявні для продажу, грошові
кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість та позики.
Станом на 31 грудня 2016 р. та 1 січня 2016 р. Товариство не класифікувало жодних фінансових активів як
інвестиції за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.
Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації:
Визнання фінансового активу (або, якщо частини фінансового активу або частини групи аналогічних
фінансових активів) припиняється у випадку закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого
активу.
Дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи, що не обертаються на активному ринку, з
фіксованими або обумовленими платежами. Після первісного визнання такі фінансові активи відображаються
за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення
корисності. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також
комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація з
використанням методу ефективної процентної ставки відображається у звіті про фінансові результати у складі
фінансових витрат. Збитки внаслідок зменшення корисності визнаються у звіті про фінансові результати у
складі фінансових витрат.
Визнання фінансового активу припиняється у випадку
закінчення дії прав на отримання грошових
надходжень від такого активу. Товариство передало свої права на отримання грошових потоків від активу або
взяло на себе зобов'язання з виплати третій особі одержуваних грошових потоків у повному обсязі та без
суттєвої затримки, або Товариство передало практично всі ризики та вигоди від активу, або Товариство не
передає, але й не залишає за собою, практично всіх ризиків та вигод від активу, але передало контроль над цим

активом.
Зменшення корисності фінансових активів
Товариство визначає, чи існують об'єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів чи групи
фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що відбувається зменшення корисності фінансового
активу чи групи фінансових активів тільки тоді, коли існують об'єктивні ознаки зменшення корисності в
результаті однієї чи більше подій, що настали після первісного визнання активу, і такий випадок або випадки
виникнення збитків мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки від активу чи групи фінансових активів,
який може бути достовірно визначений. Об'єктивні ознаки зменшення корисності можуть включати ознаки
того, що позичальник чи група позичальників зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують
зобов'язання зі сплати процентів чи основної суми боргу, ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації,
а також свідчення, на підставі спостережуваної ринкової інформації, поміркованого зменшення очікуваних
майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни у рівні прострочених платежів або в економічних умовах, що
корелюють зі збитками за активами.
Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Спочатку Товариство визначає, чи існують об'єктивні індивідуальні ознаки зменшення корисності фінансових
активів, кожен з яких окремо є суттєвим, а також індивідуальні або сукупні ознаки зменшення корисності
фінансових активів, кожен з яких окремо не є суттєвим. У випадку, якщо об'єктивні ознаки зменшення
корисності розглянутого окремо фінансового активу (суттєвого або несуттєвого) відсутні, цей актив
включається до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група
фінансових активів оцінюється на предмет зменшення корисності на сукупній основі. Активи, що оцінюються
окремо на предмет зменшення корисності, і стосовно яких визнається або продовжує визнаватися збиток від
зменшення корисності, не повинні оцінюватися на предмет зменшення корисності на сукупній основі.
За наявності об'єктивних ознак понесення збитку в результаті зменшення корисності фінансових активів сума
збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активів та приведеною вартістю очікуваних майбутніх
грошових потоків. Приведена вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною
ефективною процентною ставкою за фінансовим активом.. Балансова вартість активу зменшується шляхом
застосування рахунку резерву, та сума збитку визнається у звіті про фінансові результати. Процентні доходи
нараховуються на основі зменшеної балансової вартості та з застосуванням процентної ставки, використаної
для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою вимірювання збитків від зменшення корисності.
Процентні доходи відображаються у складі доходів від фінансування у звіті про прибутки та збитки. Кредити та
відповідний резерв списуються, коли вже немає реальної перспективи відшкодування у найближчому часі, а все
забезпечення було реалізовано чи передано Товариству. Якщо у наступному році сума очікуваного збитку від
зменшення корисності знижується, й таке зниження може бути об'єктивно пов'язане з подією, що відбулася
після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності
збільшується чи зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо списання пізніше відшкодовується,
то фінансові витрати у звіті про фінансові результати кредитуються.
4.3.2 Фінансові зобов'язання
Фінансові зобов'язання, що перебувають у сфері дії МСБО 39, класифікуються відповідно як фінансові
зобов'язання, за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Товариство визначає
класифікацію фінансового зобов'язання при первісному визнанні. Фінансові зобов'язання первісно визнаються
за справедливою вартістю плюс витрати, безпосередньо пов'язані зі здійсненням операції (для кредитів та
позик).
Фінансові зобов'язання Товариства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість.
Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації.
Визнання фінансового зобов'язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення строку
погашення відповідного зобов'язання. При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання іншим
зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін
до умов існуючого зобов'язання визнання первісного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання
відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у звіті про прибутки та збитки.
4.3.3 Взаємозалік фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума - поданню у балансі тоді й
тільки тоді, коли є здійсненне у цей момент юридичне право на взаємозалік визнаних сум, а також намір
провести розрахунок на нетто-основі, або реалізувати активи і одночасно з цим погасити зобов'язання.
4.4. Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох сум: фактичною вартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість
реалізації являє собою прогнозовану ціну реалізації в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням
будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних із доведенням продукції до готовності та її реалізацією.
Фактична вартість переважно визначається на індивідуальній основі з використанням спеціальних методів
оцінки.
Облік вибуття запасів оцінюється за методом ідентифікованої собівартості, в роздрібній торгівлі за методом

ціни продажу.
4.5. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти станом на звітну дату включають кошти на банківських рахунках, готівкові
кошти в касі та короткострокові депозити зі строком погашення до шести місяців.
Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів
та їх еквівалентів.
4.6. Забезпечення
Забезпечення визнається тоді, коли Товариство має теперішнє зобов'язання (юридичне або конструктивне)
внаслідок минулої події, та існує ймовірність, що для погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсів, які
втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов'язання може бути достовірно оцінена. Витрати, пов'язані з
забезпеченням, відображаються у звіті про сукупний дохід. Коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим,
сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із
застосуванням ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризиків, пов'язаних із певним зобов'язанням,
за їх наявності. При застосуванні дисконтування збільшення суми забезпечення, що відображає плин часу,
визнається як фінансові витрати.
4.7. Оренда
Визначення наявності умов оренди в договорі ґрунтується на сутності договору на дату початку оренди,
зокрема на тому, чи залежить виконання договору від використання конкретного активу або договір передбачає
право використання активу.
Оренда, за якою у Товариства залишаються практично всі ризики і вигоди від володіння активом,
класифікується як операційна оренда. Первісні прямі витрати, понесені при укладанні договору операційної
оренди, включаються до балансової вартості орендованого активу і визнаються протягом строку оренди
пропорційно доходу від оренди. Умовні орендні платежі визнаються як дохід у періоді, в якому вони були
нараховані.
4.8. Визнання доходів
Дохід визнається тоді, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод
Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід оцінюється за справедливою вартістю
компенсації, яка була отримана, за виключенням знижок, податків на реалізацію або мита.
Дохід від реалізації продукції, товарів, послуг
Доходи визнаються за вирахуванням податків на додану вартість після передачі покупцеві всіх ризиків та вигід
від володіння такими активами.
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім:
суми ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, яка відповідно до Податкового кодексу України
не включається до податкового кредиту, визнається як частина витрат на придбання активу або частина
витратної статті, залежно від обставин;
дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується або сплачується , включається до дебіторської або
кредиторської заборгованості, відображеної в попередньому звіті про фінансовий стан.
Дохід від операційної оренди майна обліковується за лінійним методом протягом відповідного строку оренди.
4.9. Податок на прибуток
Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний і попередній періоди оцінюються в сумі, обчисленій до
сплати. Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється на основі податкових ставок (та податкового
законодавства), які набули або фактично набули чинності на звітну дату. Поточний податок на прибуток
Товариства розраховується відповідно до податкового законодавства й визначається на основі
оподатковуваного прибутку і валових витрат, відображених у податковій декларації Товариства.
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усіма тимчасовими
різницями на звітну дату між балансовою вартістю активів та зобов'язань для цілей фінансового обліку і
вартістю, що враховується у податковому обліку.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, окрім
випадків, коли: відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу або
активу чи зобов'язання в господарській операції, що не є об'єднанням бізнесу, і яке на момент здійснення
операції не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток.
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма неоподатковуваними тимчасовими різницями і перенесенням
на наступні періоди невикористаних податкового кредиту і податкових збитків, якщо існує вірогідність
отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна застосувати неоподатковувану тимчасову
різницю, а також використовувати невикористані податковий кредит і податкові збитки, перенесені на наступні
періоди, окрім випадків, коли: відстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових
різниць, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов'язання в господарській операції, що не є
об'єднанням бізнесу, та який на момент здійснення операції не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на

оподатковуваний прибуток чи збиток.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату й зменшується, якщо
більше не існує вірогідності отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалізувати
частину або всю суму такого відстроченого податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи
переоцінюються на кожну звітну дату й визнаються тоді, коли виникає вірогідність отримання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий актив.
Відстрочені податкові активи і зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очікується
при реалізації активу або погашенні зобов'язання, на основі податкових ставок і положень податкового
законодавства, що діють, або оголошених (і практично прийнятих) на звітну дату.
Відстрочений податок на прибуток, що стосується статей, які визнаються безпосередньо у складі капіталу,
визнається у складі капіталу, а не у складі прибутків або збитків.
Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання підлягають взаємозаліку за наявності
повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов'язань,
якщо вони відносяться до податку на прибуток.
У відповідності до нової редакції розділу ІІІ Податкового кодексу України, суб'єктам господарювання, обсяг
доходу яких складає менше 20 млн. грн. дозволено не враховувати коригувань витрат у відповідності до вимог
цього розділу і розраховувати податок на прибуток на підставі показників фінансової звітності. Товариство
прийняло рішення скористатися цією можливістю і припинило визнання будь-яких відстрочених податкових
активів (зобов'язань) станом на 31.12.2014 р.
Податкова звітність з податку на прибуток за 2016 рік складена на підставі даних бухгалтерського обліку без
застосування податкових коригувань на податкові різниці, передбачені розділом ІІІ Податкового кодексу
України.
4.10. Прибуток на акцію.
Базовий розмір прибутку на одну акцію розрахований шляхом ділення чистого прибутку за період, який
підлягає розподілу між власниками звичайних акцій (прибуток за період мінус дивіденди, виплачені на
привілейовані акції), на середньозважену кількість звичайних акцій, які перебували в обігу. Кількість акцій у
2014 році складала 4 839 360.
Змін в кількості акцій в 2014 році, як і в попередньому не було.
4.11. Вплив на фінансову звітність прийняття нових та переглянутих стандартів.
Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".
Нова класифікація та вимоги до оцінки фінансових активів та зобов'язань, поліпшена модель обліку операцій
хеджування, нова модель знецінення фінансових інструментів на основі очікуваних збитків.
Зазначені зміни набирають чинності для звітів, починаючи з 01.01.2018 р. Керівництво оцінює характер та
масштаб необхідних правок до фінансової звітності.
МСФЗ (IAS) 1 "Ініціатива в сфері розкриття інформації". В стандарт внесені нижченаведені зміни.
o Суттєвість. Поправки роз'яснюють, що інформація не повинна бути прихована шляхом агрегування або
шляхом подання несуттєвої інформації, істотність розглядається стосовно всіх компонентів фінансової
звітності, і навіть якщо стандарт вимагає конкретного розкриття, необхідно враховувати його істотність.
o Звіт про фінансовий стан і звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Поправки включають роз'яснення щодо того, що список статей звітності, який повинен бути представлений в
даних фінансових звітах, може бути деталізований або агрегований в залежності від ситуації, а також
передбачають додаткові інструкції за поданням проміжних підсумків в цих звітах і роз'яснюють, що частка
організації в асоційованих організацій або спільних підприємств, що враховуються методом пайової участі,
повинна бути представлена в сукупності з єдиною статтею звітності виходячи з того, чи буде вона
рекласифікована в прибуток або збиток згодом.
o всі активи і зобов'язання, залишки та операції повинні відповідати всім іншим стандартам МСФЗ, щоб
залишки по рахунках відкладених тарифних різниць відображали вплив тарифного регулювання тільки за
умови дотримання інших стандартів МСФЗ;
o зроблені відповідні розкриття, щоб (а) дозволити користувачам оцінити характер певного режиму тарифного
регулювання та пов'язані з ним ризики і (b) допомогти користувачам зрозуміти, яким чином залишки по
рахунках відкладених тарифних різниць визнаються і оцінюються спочатку і згодом.
Проміжний стандарт застосовується лише при первинному застосуванні МСФЗ і, отже, повинен
застосовуватися одночасно з застосуванням організацією МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних
стандартів фінансової звітності". Застосування цього стандарту є необов'язковим, і цей стандарт може
застосовуватися при складанні першої фінансової звітності, яку фінансова установа підготувала відповідно до
МСФЗ, щодо періодів, що починаються 1 січня 2016 року.
Зазначені зміни не вплинули на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IFRS) 5 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" - поправки внесені з

метою використання керівництвом МСФЗ (IFRS) 5 для випадків, в яких організація перекласифікує актив з
категорії призначених для продажу в категорію призначених для розподілу власникам і навпаки, і для випадків,
коли припиняється облік активів, призначених для розподілу власникам.
Зазначені зміни не вплинули на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" - поправки здійснені з метою надання
додаткових інструкцій для роз'яснення того, чи означає наявність договору на обслуговування подальшу участь
в переданому активі для цілей визначення необхідного розкриття інформації, а також з метою роз'яснення
застосовності поправок до МСФЗ (IFRS) 7 щодо розкриття інформації за взаємозаліком в скороченій проміжній
фінансовій звітності.
Зазначені зміни не вплинули на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 "Інвестиційні організації: застосування виключення з
вимоги про консолідацію".
Поправки вносять зміни, спрямовані на роз'яснення нижченаведеного:
o Виключення з вимоги про складання консолідованої фінансової звітності щодо проміжної материнської
організації передбачено для материнської організації, яка сама є дочірньою організацією інвестиційної
організації, навіть якщо інвестиційна організація оцінює всі дочірні організації за справедливою вартістю.
o Не потрібно консолідувати дочірню організацію, яка надає послуги, пов'язані з інвестиційною діяльністю
материнської організації, якщо сама дочірня організація є інвестиційною організацією.
o При використанні методу участі в капіталі неінвестиційної організацією-інвестором щодо інвестиційної
організації - об'єкта інвестицій (асоційованого підприємства або спільного підприємства), неінвестиційний
організація-інвестор може використовувати оцінку за справедливою вартістю, яка застосовується асоційованою
організацією або спільним підприємством щодо частки в дочірніх організаціях.
o Інвестиційна організація, яка оцінює всі свої дочірні організації за справедливою вартістю, розкриває
інформацію щодо інвестиційних організацій відповідно до МСФЗ (IFRS) 12. Поправки повинні застосовуватися
ретроспективно.
Зазначені зміни не вплинуть на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IFRS) 11 "Облік придбань частки участі в спільних операціях"
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 роз'яснюють, що організація, яка набуває частку участі в спільних операціях, чия
діяльність представляє собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, повинна застосовувати всі
принципи для обліку об'єднання бізнесів, передбачені МСФЗ (IFRS) 3 і іншими МСФЗ, за винятком принципів,
що суперечать вказівкам МСФЗ (IFRS) 11. Відповідно, учасник спільних операцій, який є покупцем такої
частки, повинен:
o оцінити за справедливою вартістю більшість ідентифікованих активів і зобов'язань;
o визнати витрати, пов'язані з придбанням, як витрати (за винятком витрат на випуск боргових або пайових
цінних паперів);
o визнати відкладені податки;
o визнати гудвіл або прибуток від вигідного придбання;
o провести тестування на знецінення щодо генеруючих грошові потоки одиниць, до яких був розподілений
гудвіл;
o розкрити необхідну інформацію, що стосується операцій з об'єднання бізнесів. Поправки застосовуються до
придбання частки в існуючих спільних операціях, а також до придбання частки в спільних операціях при їх
формуванні, за винятком тих випадків, коли формування спільних операцій збігається з формуванням бізнесу.
Зазначені зміни не вплинуть на фінансову звітність Товариства.
У МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" були також внесені
поправки для розширення списку звільнень щодо обліку об'єднання бізнесів, таким чином даний список тепер
включає минулі придбання частки в спільних операціях, чия діяльність представляє собою бізнес. Поправки
застосовуються перспективно.
Зазначені зміни не вплинуть на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки відкладених тарифних різниць" щодо діяльності, яка підлягає тарифному
регулюванню, для організацій, які застосовують МСФЗ вперше, якщо:
o уповноважений орган має право встановити обов'язкові для покупців тарифи;
o ціна, встановлена регуляторними органами ( "регульований тариф"), передбачає відшкодування витрат,
специфічних для організації, відшкодування яких закладено в регульований тариф. Проміжний стандарт
дозволяє організаціям продовжувати визнавати залишки по рахунках відкладених тарифних різниць згідно з
поточними ОПБУ при переході на МСФЗ за умови, що:
o рахунки відкладених тарифних різниць відображені окремою статтею в звіті про фінансовий стан, а рух
відображено окремою статтею в звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід;
o залишки, що відображають вплив тарифного регулювання, описані як "дебетові залишки по рахунках

відкладених тарифних різниць" і "кредитові залишки по рахунках відкладених тарифних різниць".
Зазначені зміни не вплинуть на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методів амортизації"
МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 38 вимагають застосування методу амортизації, який відображає очікувану
форму споживання майбутніх економічних вигод від активу. Найбільш поширені такі методи: лінійний метод,
метод зменшення залишку та метод списання вартості пропорційно обсягу продукції. Поправки до МСФЗ (IAS)
16:
o пояснюють, що застосування методу амортизації, заснованого виключно на виручці, що генерується в
результаті діяльності, в якій задіяний актив, неприпустимо. Це обумовлено тим, що даний підхід відображає
особливості генерування економічних вигод, що виникають в результаті діяльності, частиною якої є актив, а не
передбачувані особливості споживання майбутніх економічних вигод, одержуваних від активу. Поправки до
МСФЗ (IAS) 38:
o встановлюють спростовне припущення, що метод амортизації, що базується на виручці, щодо нематеріальних
активів є неприпустимим з тих же причин, які вказані в МСФЗ (IAS) 16.
Проте існують обмежені випадки, коли дане припущення може бути спростовано:
o нематеріальні активи виражені як оцінка виручки (переважаючим обмежуючим фактором, властивим
нематеріальному активу, є досягнення порогового значення виручки);
o можна продемонструвати, що виручка і споживання економічних вигод від нематеріального активу в
надзвичайно взаємопов'язані (споживання нематеріального активу безпосередньо пов'язано з виручкою, що
генерується при використанні активу). Поправки в обох стандартах також містять інструкції щодо того, що
очікуване майбутнє зменшення ціни продажу може вказувати на збільшення норми споживання майбутніх
економічних вигод від даного активу.
Зазначені зміни не вплинуть на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IAS) 27 "Метод пайової участі в окремих фінансових звітах". Зміни дозволяють підприємствам та
організаціям, яким на цей час необхідно складати два комплекти окремої фінансової звітності (один комплект
фінансової звітності відповідно до місцевого законодавства, яке вимагає застосування методу участі в капіталі,
інший комплект з метою відповідності вимогам МСФЗ (IAS) 27), відповідати одночасно вимогам місцевого
законодавства та МСФЗ (IAS) 27, складаючи всього один комплект звітності. Зміни також анулюють вимога
підготовки двох комплектів фінансової звітності відповідно до МСФЗ при переході на облік згідно з МСФЗ.
Поправки дозволяють організації враховувати інвестиції в дочірні організації, спільні підприємства або
асоційовані організації в окремих фінансових звітах:
o за фактичною вартістю,
o відповідно до МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" (або МСФЗ (IAS) 39 "Фінансові інструменти:
Визнання та оцінка" для організацій, які ще не прийняли МСФЗ (IFRS) 9);
o з використанням методу участі в капіталі, як описано в МСФЗ (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані організації та
спільні підприємства".
Для кожної категорії інвестицій повинен застосовуватися єдиний порядок обліку. Поправки також містять
вказівку на те, що якщо материнська організація перестає бути інвестиційної організацією або стає
інвестиційної організацією, вона повинна враховувати цю зміну з дати зміни статусу організації.
На додаток до поправок до МСФЗ (IAS) 27 внесені наступні поправки до МСФЗ (IAS) 28, щоб уникнути
потенційних конфліктів з МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність" та МСФЗ (IFRS) 1 "Перше
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності". Поправки застосовуються ретроспективно
відповідно до МСФЗ (IAS) 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки".
Зазначені зміни не вплинуть на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працівникам" - поправки здійснено з метою роз'яснення того, що високоякісні
корпоративні облігації, які використовуються для визначення ставки дисконтування виплат по закінченні
трудової діяльності, повинні бути в тій же валюті, що й винагороди, належні до сплати в майбутньому (таким
чином, глибина ринку щодо високоякісних корпоративних облігацій повинна бути оцінена на рівні окремої
валюти).
Зазначені зміни не вплинуть на фінансову звітність Товариства.
МСФЗ (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність" - надають роз'яснення значення "в іншому компоненті
проміжного фінансового звіту" і додавання вимоги про перехресні посилання.
5. Основні засоби, рядки 1010, 1011,1012 Балансу
За звітний період надходження і вибуття основних засобів не було.
Відповідно до МСФЗ 1, Товариство обрало відображення основних засобів, які були в наявності на дату
приватизації за оціночною вартістю на цю дату, збільшеною на розмір інфляції за період, коли економіка
України вважалася інфляційною. Інші основні засоби оцінені за історичною вартістю. Подальша оцінка
здійснена за історичною вартістю.
Зміни у балансовій вартості основних засобів та незавершених капітальних інвестицій протягом 2015-2016

років були такими, по залишковій вартості:
(У тисячах гривень)
Будівлі та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби
Незавершені капітальні вкладення
Всього
Вартість станом на 01.01.2015 р. 809 1188 158 48
383 2586
Надійшло (модернізовано)
56
56
Переведено
Вибуло, втрати від зменшення корисності
(59)
(181) (240)
Амортизаційні відрахування
(21) (74) (15) (6)
(116)
Вартість станом на 31.12.2015 788 1114 84
42
258 2286
Надійшло (модернізовано)
56
240 296
Переведено
Вибуло, втрати від зменшення корисності, інші зміни
(56) (56)
Амортизаційні відрахування
(20) (67) (11) (5)
(103)
Вартість станом на 31.12.2016 768 1103 73
37
442 2423

Інші

Вартість основних засобів на 31.12.2016 р.
(У тисячах гривень)
Будівлі та споруди
Незавершені капітальні вкладення
Первісна вартість 1105 2060 226 117
Накопичена амортизація (337) (957) (153)
Залишкова (балансова) вартість 768 1103

Машини та обладнання Транспортні засоби
Всього
442 3950
(80)
(1527)
73
37
442 2423

Інші

6.Виробничі запаси, рядки 1101, Балансу
На 31.12.2016 р
На 31.12.2015
р.
Матеріали
174
198
Паливо
14
4
Запасні частини
13
80
Інші матеріали
36
45
Незавершене виробництво
207
141
Полуфабрикати
10
10
Готова продукція
2819
2594
Товари
18
Всього
3273
2976
7. Торгова та інша дебіторська заборгованість
Торгова та інша дебіторська заборгованість відображена за мінусом резерву під зменшення корисності
дебіторської заборгованості 94 тис. грн. на 31.12.2016 р. 240 тис.грн., на 01.01.2016 306 тис. грн.

8. Авансові платежі та інші активи
Аванси на придбання запасів відображені за вирахуванням суми ПДВ, що відображається по першій події, у
відповідності до вимог Податкового кодексу України.
9. Грошові кошти
Грошові кошти станом на 31.12.2015 р. характеризувались:
Найменування статті
31.12.2016
31.12.2015
Грошові кошти в касі
Грошові кошти на рахунках в банках
876
2789
10. Капітал
Станом на 31 грудня , на 1 січня 2015 р. зареєстрований статутний капітал Товариства складався з 4 839 360
звичайних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Одна акція дає право одного голосу. Загальна
облікова вартість внесеного капіталу становила 1210 тис. грн.
Фонди Товариства

Згідно з українським законодавством, резерви Товариства, що підлягають розподілу, обмежуються залишком
накопиченого нерозподіленого прибутку, відображеного у фінансовій звітності Товариством.
Інший додатковий капітал включає резерв коригування на гіперінфляцію. Коригування визначено на основі
індексу інфляції, що публікується Державним комітетом статистики України та розраховано за період з дати
реєстрації Товариства у статусі акціонерного товариства по 31 грудня 2000 р., коли економіка України
перестала вважатися гіперінфляційною.
11. Торгова кредиторська заборгованість
Торгова кредиторська заборгованість за придбання запасів та послуг на
грн. на 31.12.2014 - 50 тис. грн.
12. Інша кредиторська заборгованість та нараховані зобов'язання

31.12.2016 р. - 45 тис.

31.12.2016
31.12.2015
Резерв виплат працівникам
Заборгованість з одержаних авансів
Заборгованість за розрахунками з бюджетом
Заборгованість по оплаті праці
Заборгованість зі страхування
Заборгованість по виплаті дивідендів
Розрахунки з іншими кредиторами

707

666

13
147

10
289

249
44
90

430
190
90

41

47

13. Зобов'язання пенсійного забезпечення
Товариство несе зобов'язання компенсувати Державі Україні суму пенсійних нарахувань, що виплачуються
Державою співробітнику Товариства, який працював певний період часу у шкідливих умовах і який, таким
чином, має право на ранній вихід на пенсію і отримання пенсійного забезпечення звичайного пенсійного віку.
Станом на 31.12.2015 р. та порівняльні періоди зобов'язання пенсійного забезпечення характеризувались:
Найменування статті
Рядок звітності
31.12.2016 31.12.2015
Поточна вартість пенсій за шкідливі умови праці
1505 753 770
Станом на 31.12.2016 р. зобов'язання пенсійного забезпечення відображені у звіті про сукупний дохід наступне:

Найменування статті
Пенсії за шкідливі умови праці
Нараховані відсотки
(82)
Визнання зобов'язання за новими пільговиками
(282)
Рух відображених зобов'язань у балансі за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р. та порівняльні періоди
становить:
Показники Пенсії за шкідливі умови праці
Залишок на 31.12.2015
770
Нараховані відсотки
82
Проведені виплати (381)
Визнання зобов'язання за новими пільговиками
282
Залишок на 31.12.2016
753
Незалежний кваліфікований статист робить підрахунок зобов'язань по пенсійних виплатах.
Актуарні припущення:
Показники 31.12.2016 31.12.2015
Дисконтна ставка 12% 12%
Щорічний приріст пенсії 8% 8%
14. Доходи, рядок 2000 Звіту про фінансові результати
За рік, що закінчився 31 грудня, доходи від реалізації продукції без ПДВ 16265 тис. грн. за попередній рік
13722 тис. грн.

15. Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг, рядок 2050 Звіту про фінансові результати
Собівартість реалізованих ,продукції, товарів, робіт, послуг, за рік, що закінчився 31 грудня, склала 9938 тис.
грн.. за попередній рік 9938 тис. грн.
16. Інші операційні доходи, рядок 2120 Звіту про фінансові результати
Показники 2016 рік
2015 рік
Дохід від операційної оренди
5

5

Дохід від курсової різниці
258 508
Дохід від реалізації запасів та послуг
1
491
Інші операційні доходи
Разом 272 3713

8

2709

17. Адміністративні витрати, рядок 2130 Звіту про фінансові результати
Показники 2016 рік
2015 рік
Амортизація 7
8
Заробітна плата і нарахування 2470 2379
Матеріальні витрати
39
26
Банківські послуги
12
35
Податки
230 110
Інші адміністративні витрати
Всього
3275 2902

517

344

18. Витрати на збут, рядок 2150 Звіту про фінансові результати
Показники 2015 рік
2015 рік
Заробітна плата і нарахування 84
92
Витрати на відрядження
1
1
Послуги митниці та інші витрати на збут
Всього
149 142

64

49

19. Інші операційні витрати, рядок 2180 Звіту про фінансові результати
Показники 2016 рік
2015 рік
Збитки від продажу валюти
63
2385
Витрати від курсової різниці
99
243
Відсотки за пільговими пенсіями92
Витрати на створення резерву сумнівних боргів
910 200
Витрати на створення резерву під знецінення запасів (готової продукції)
Інші операційні витрати 531 527
Всього
1695 3871

516

20. Інші фінансові доходи, рядок 2220 Звіту про фінансові результати
За рік, що закінчився 31 грудня, інші фінансові доходи включали відсотки по депозиту - 47 тис. грн. за 2015
рік - 135 тис. грн.
21. Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності, рядок 2300 Звіту про фінансові результати
Поточний податок на прибуток за рік, щ закінчився 31 грудня склав 16 тис. грн., за 2015 р. - 129 тис. грн.
21. Операції з пов'язаними сторонами
В звітному періоді операцій з акціонерами не здійснювалось.
Винагорода, виплачена ключовому управлінському персоналу в кількості 7 осіб за рік, що закінчився 31 грудня
2016 р., склала 588 тис. грн. за 2015 рік 726, і включена в адміністративні витрати.
Товариство не застосовує винагород у формі опціонів на придбання акцій для керівників та не має зобов'язань з
пенсійного забезпечення перед колишніми або теперішніми членами Правління і Наглядової ради.
22. Договірні та умовні зобов'язання
Загальні умови функціонування
Економіка України продовжує демонструвати певні ознаки, які більш властиві економіці, що розвивається.

Такі ознаки включають, але не обмежуються низькою ліквідністю на ринку капіталу, високим рівнем інфляції
та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за
межами України.
Як наслідок, операціям властиві ризики, не типові для країн із розвинутою економікою.
На економіку впливають ринкові коливання й зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці.
Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках
капіталу, суттєвого погіршення ліквідності в банківському секторі та ускладнення умов кредитування.
Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектору
та забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до
джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та контрагентів, що може вплинути на фінансовий
стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.
Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності
Товариства в умовах, що склалися. Однак подальше погіршення ситуації може мати негативний вплив на
результати та фінансовий стан Товариства. Наразі неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.
Податкові ризики
Операції Товариства та його фінансовий стан надалі зазнаватимуть впливу політичних змін в Україні, в тому
числі впровадження існуючих і майбутніх правових і податкових нормативних актів.
За оцінкою керівництва, станом на 31 грудня та 1 січня 2016 р. Товариство не було стороною жодного
суттєвого судового розгляду з податкових питань, по яким необхідно було б розкрити умовні зобов'язання.
Юридичні аспекти
У році, що закінчився 31 грудня, Товариство не було учасником судових процесів та не створювало резерву під
умовні зобов'язання.
Питання охорони навколишнього середовища
Звичайна господарська діяльності Товариства може завдавати шкоди навколишньому середовищу.
Нормативні положення щодо охорони навколишнього середовища в Україні змінюються та постійно
переглядаються. По мірі визначення зобов'язань вони негайно визнаються. Потенційні зобов'язання, що можуть
виникнути в результаті суворішого застосування існуючих нормативно-правових актів, позовів громадян або
змін законодавства чи нормативно-правових актів, наразі неможливо оцінити, однак вони можуть бути досить
суттєвими. Керівництво вважає, що за існуючих умов застосування законодавства не існує суттєвих
зобов'язань щодо завдання шкоди навколишньому середовищу, які мають бути нараховані у фінансовій
звітності згідно з МСФЗ.
Страхування
Станом на 31 грудня та 1 січня 2016 р. Товариство не укладало суттєвих договорів страхування майна та
відповідальності, оскільки це не вважається економічно доцільним.
23. Інформація за сегментами
Товариство працює в межах одного операційного сегмента, що складає виробництво поршневих кілець.
Географічні сегменти
Україна
СНД Євросоюз Всього
2016 рік
12731 3539 16270
2015 рік
11374 2348 13722
24. Управління фінансовими ризиками: цілі та політика
Основні фінансові інструменти Товариства включають дебіторську та кредиторську заборгованість, грошові
кошти та їх еквіваленти. Основна ціль цих фінансових інструментів - забезпечити фінансування діяльності
Товариства. Товариство має різні інші фінансові активи і зобов'язання, такі як інша дебіторська та інша
кредиторська заборгованість, що виникають безпосередньо у ході операційно-господарської діяльності
Товариства.
Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Товариства - ризик ліквідності. Підходи до управління
кожним із цих ризиків представлені нижче. Товариство зазнає валютного ризику і не зазнає процентного
ризику, оскільки не має кредитів.
Ризик ліквідності
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх настання.

Позиція ліквідності Товариства ретельно контролюється і управляється. Більшість видатків
змінними і залежать від обсягу реалізованих товарів та послуг.

Товариства є

Кредитний ризик
Основними фінансовими активами Товариства є грошові кошти, торговельна та інша дебіторська
заборгованість . Грошові кошти оцінюються з мінімальним кредитним ризиком, оскільки розміщені у
фінансових інститутах, які на даний момент мають мінімальний ризик дефолту.
Також Товариство піддається ризику того, що клієнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в
строк перед Товариством, що в результаті призведе до фінансових збитків Товариства.
Балансова вартість дебіторської та іншої заборгованості, грошових коштів, а також безпроцентних позик
працівникам, являє собою максимальний кредитний ризик Товариства.
Управління ризиком недостатності капіталу.
Завданням Товариства при управлінні капіталом є забезпечення здатності Товариства продовжувати
функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для акціонерів і вигод для інших
зацікавлених осіб, а також забезпечити фінансування поточних операційних потреб, капітальних вкладень та
стратегії розвитку Товариства.
Керівництво постійно контролює структуру капіталу Товариства й може коригувати свою політику й цілі
управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.
Протягом року, що закінчився 31 грудня 2016 р., цілі, політика та процедури Товариства змін не зазнавали.
Товариство контролює капітал, застосовуючи коефіцієнт платоспроможності, що являє собою чисту
заборгованість, поділену на сумарний капітал плюс чиста заборгованість. Товариство включає до складу чистої
заборгованості процентні кредити та позики, торгову кредиторську заборгованість, авансові платежі, отримані
від замовників, іншу кредиторську заборгованість та нараховані зобов'язання за вирахуванням грошових коштів
та їх еквівалентів. Капітал включає власний капітал.
25. Справедлива вартість фінансових інструментів
Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначається з урахуванням різної ринкової
інформації та відповідних методик оцінки. Однак для проведення такої оцінки необхідно обґрунтоване
судження при тлумаченні ринкової інформації. Відповідно, такі оцінки не завжди виражають суми, які
Товариство може отримати в існуючій ринковій ситуації.
Балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів, торгової та іншої дебіторської та кредиторської
заборгованості майже дорівнює їх справедливій вартості у зв'язку з короткостроковістю погашення цих
інструментів.
Ієрархія джерел оцінки справедливої вартості
Товариство використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів і
розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки:
1-й рівень: котирування (нескориговані) на активних ринках для ідентичних активів чи зобов'язань;
2-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість,
є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано.
3-й рівень: методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, не є
спостережуваними на ринку.
Станом на 31 грудня 2016 р., 31 грудня 2015 р. Товариство не мало фінансових інструментів, оцінюваних за
справедливою вартістю, за виключення грошових коштів та їхніх еквівалентів.
26. Гіперінфляція
МСФЗ 29 не встановлює абсолютного рівня, при якому вважається, що виникає гіперінфляція. Необхідність
перераховувати фінансові звіти згідно з даним стандартом є питанням судження.
Показником гіперінфляції є характеристики економічного середовища в країні, які включають таке (але не
обмежуються таким):
а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі: немонетарних активів або у
відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для
збереження купівельної спроможності;
б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно стабільній
іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті;
в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану
втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким;
г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін;
ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує цей рівень.
Оскільки відносно 2016 року виконуються не всі критерії для коригування статей звітності на індекс інфляції, а
частина з них - суб'єктивна, застосування стандарту може бути виключене самостійно рішенням Товариства.

Керівництво Товариства вирішило не застосовувати стандарт 29 для складання звітності за 2016 рік.
27. Вплив переходу на МСФЗ
Для всіх періодів, включаючи рік, що закінчився 31 грудня 2011 р., Товариство складало фінансову звітність
згідно з П(с)БО.
Фінансова звітність за рік, що закінчиться 31 грудня 2015 р., складена Товариством
згідно з МСФЗ,
застосовним до періодів, які починаються 1 січня 2012 р. або після цієї дати, як зазначено в обліковій політиці.
28. Події після звітної дати
За період з 01 січня 2017 року по дату складання фінансової звітності ніяких суттєвих подій які б вплинули на
фінансові показники не відбулося.

Голова правління
Головний бухгалтер
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