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.
Генеральний
директор

Калашник В.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
пУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "кАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14311169
4. Місцезнаходження
Полтавська , Карлiвський, 39500, Карлiвка, Сергiя Нiгояна, 2
5. Міжміський код, телефон та факс
05346 2-21-38 05346 2-21-38
6. Електронна поштова адреса
pivnenko@kmzindustries.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 81

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці kmzindustries.ua в мережі Інтернет 29.04.2017
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

X

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
пУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "кАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ № 548591
3. Дата проведення державної реєстрації
19.08.1993
4. Територія (область)
Полтавська
5. Статутний капітал (грн)
1759770.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
538
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.30 виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового господарства
46.61 оптова торгiвля сiльськогосподарськими машинами i устаткуванням
33.20 установалення та монтаж машин i устаткування
10. Органи управління підприємства
Емiтент- акцiонерне товариство, iнформацiя не розкривається.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Вiддiлення Полтавської мiжрегiональної дирекцiї ПАТ "Кредi Агриколь Банк"
2) МФО банку
300614
3) поточний рахунок
2600100002232
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Вiддiлення Полтавської територiальної дирекцiї ПАТ "Кредi Агриколь Банк"
5) МФО банку
300614
6) поточний рахунок
26008000002097

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

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, пов"язана iз створенням
об"єктiв архiтектури
Опис

АД №
035475

Дата
Державний
закінчення
орган, що
дії ліцензії
видав
(дозволу)
4

5

Державна
архiтектурно09.04.2012 будiвельна 09.04.2017
iнспекцiя
України

Емiтент має намiр продовжувати дiю лiцензiї

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
Торгова фiрма "Зося"
2) організаційно-правова форма
160
3) код за ЄДРПОУ
24559611
4) місцезнаходження
39500, Полтавська область, м.Карлiвка, вул. ленiна, буд. 42, корпус 2
5) опис
Основним видом дiяльностi є роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Калашник Валерiя Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
28.04.2017
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Публiчне акцiонерне товариство "Карлiвський машинобудiвний завод", Фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.02.2017 безстроково
9) Опис
Посадова особа обрана рiшенням Наглядової ради № 03/02/2017 вiд 03.02.2017 на необмежений
термiн. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження посадової
особи визначенi Статутом товариства та Положенням про виконавчий орган. Виплаченої
винагороди, в тому числi в натуральнiй формi за звiтний перiод не надавалось. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Томаш Фiала
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
28.04.2017
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища, Празький економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Виконавчий директор СТ ТОВ "Драгон Капiтал"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 1 рiк
9) Опис
Посадова особа переобрана членом наглядової ради на чергових загальних зборах акцiонерiв
26.04.2017р.. Рiшенням Наглядової ради№ 26/04/2017 вiд 26.04.2017 обраний Головою Наглядової
ради. Повноваження посадової особи визначенi в Статутi та в Положеннi "Про Наглядову раду
Товариства", Виплачених винагород. в тому числi в натуральнiй формi за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Носок Андрiй Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
28.04.2017
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища, Вищий навчальний заклад "Унiверситет економiки i права "КРОК"
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний економiчний радник з питань орпоративного управлiння СП ТОВ "Драгон Капiтал"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2017 1 рiк
9) Опис
Посадова особа переобрана членом наглядової ради на чергових загальних зборах акцiонерiв
26.04.2017р... Повноваження посадової особи визначенi в Статутi та в Положеннi "Про Наглядову
раду Товариства", Виплачених винагород. в тому числi в натуральнiй формi за звiтний перiод не
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Золотарьова Наталiя Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
28.04.2017
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Аудиторська фiрма "Регiстр", аудитор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017 1 рiк
9) Опис
Посадова особа переобрана членом наглядової ради на чергових загальних зборах акцiонерiв
26.04.2017р... Повноваження посадової особи визначенi в Статутi та в Положеннi "Про Наглядову
раду Товариства", Виплачених винагород. в тому числi в натуральнiй формi за звiтний перiод не
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьменко Андрiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
28.04.2017
4) рік народження**
1971

5) освіта**
Вища, Вище прикордонне училище
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх п"яти рокiв: Радник з питань безпеки, начальник служби безпеки СП ТОВ
"Драгон Капiтал"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 1 рiк
9) Опис
Посадова особа переобрана членом наглядової ради на чергових загальних зборах акцiонерiв
26.04.2017р.. Повноваження посадової особи визначенi в Статутi та в Положеннi "Про Наглядову
раду Товариства".Виплачених винагород. в тому числi в натуральнiй формi за звiтний перiод не
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рибачук Борис Генадiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
28.04.2017
4) рік народження**
1986
5) освіта**
Вища, Нацiональний економiчний унiверситет iм.Вадима Гетьмана
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнi 5 рокiв займав посади: Начальник вiддiлу по роботi з проблемною
заборгованiстю ТОВ "Унi Кредит Лiзинг", економiчний радник з питань корпоративного
управлiння СП ТОВ "Драгон Капiтал"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 1 рiк
9) Опис
Посадова особа переобрана членом наглядової ради на чергових загальних зборах акцiонерiв
26.04.2017р.. . Повноваження посадової особи визначенi в Статутi та в Положеннi "Про Наглядову
раду Товариства", Виплачених винагород. в тому числi в натуральнiй формi за звiтний перiод не
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiбiлєва оксана Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
28.04.2017
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища, Полтавський державний педагогiчний унiверситет, Полтавський кооперативний iнститут
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх 5 рокiв: Головний бухгалтер ТОВ "Комерцiйна фiрма 2КРОК", фiнансовий
директор ТОВ "Комерцiйна фiрма "Крок".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.03.2016 безстроково
9) Опис
Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю товариства. Виплачених
винагород, в тому числi в натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Неогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій

Посада

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

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

Член
Наглядової
ради

Носок Андрiй Павлович

28.04.2017

1

0.000014

1

член
Наглядової
ради

Золотарьова Наталiя
Олександрiвна

28.04.2017

1

0.000014

1

член
Наглядової
ради

Кузьменко Андрiй
Олександрович

30.04.2017

1

0.000014

1

член
Наглядової
ради

Рибачук Борис Генадiйович

30.04.2017

1

0.000014

1

4

0.000056

4

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

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника
8

9

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Dragon Capital
Investments Limited

206349

1105 Р.С.Кiпр Ag.Andreas
Нiкосiя Agiou Pavlou,15

6563141

93.238592

93.238592

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

6563141

93.238592

93.238592

Прізвище, ім'я, по Серія, номер, дата видачі паспорта,
батькові фізичної найменування органу, який видав
особи*
паспорт**
Усього

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

6563141
Кількість за видами акцій
прості
іменні
6563141

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

28.04.2016

Кворум
зборів**

Опис

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

позачергові

93.2386
порядок денний: 1) Обрання лiчильної комiсiї; 2)Затвердження регламенту Загальних Зборiв
акцiонерiв; 3) Звiт генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Генерального
директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк; 4)
Звiт наглядової ради товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Наглядової ради товариства за 2016 рiк; 5) Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк; 7) Затвердження
порядку розподiлу прибутку, порядку покриття збиткiв, прийняття рiшення щодо дивiдендiв за
результатами дiяльностi товариства за 2015 рiк; 8) Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися Товариством з 28.04.2016 по 28.04.2017 (включно), iз зазначенням характеру
правочинiв та їх граничної вартостi; 9) Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв,
вчинених Товариством в перiодi з 27.04.2015 по 28.04.2016р.; 10) Про внесення змiн та доповнень до
Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї; 11)Обрання уповноваженої особи для
пiдписання Статуту вiд iменi товариства та здiйснення необхiдних дiй для проведення державної
реєстрацiї Статуту. 12) Припинення повноважень членiв наглядової ради товариства; 13) Обрання
членiв Наглядової ради товариства; 14) Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами наглядової ради товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
Пропозицiй до порядку денного загальних зборiв не надавалось. Всi питання порядку денного
прийнятi загальними зборами акцiонерiв.
чергові

позачергові
X
28.07.2016
93.2385

порядок денний: 1)Обрання лiчильної комiсiї; 2) Затвердження регламенту проведення Загальних
Зборiв; 3) Про внесення змiн та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї; 4)Обрання уповноваженої особи для пiдписання Статуту Товариства та здiйснення
необхiдних дiй для проведення державної реєстрацiї Статуту; 5)Про внесення змiн та доповнень до
Положення «Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Карлiвський машинобудiвний
завод», шляхом викладення його в новiй редакцiї; 6) Про внесення змiн та доповнень до Положення
«Про загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Карлiвський машинобудiвний
завод», шляхом викладення його в новiй редакцiї; 7) Припинення повноважень членiв Наглядової
Ради Товариства; 8)Обрання членiв Наглядової ради товариства; 9) затвердження умов цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, встановлення розмiру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з
членами наглядової ради.
Пропозицiй до порядку денного позачергових загальних зборiв не надавалось. Всi питання порядку
денного прийнятi загальними зборами акцiонерiв.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Спiльне пiдприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Драгон Капiтал"
Організаційно-правова форма

Спільне підприємство

Код за ЄДРПОУ

30965875

Місцезнаходження

01033 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ вул. Саксаганського, 36-д

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 286513
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 490-71-20

Факс

(044) 490-71-21

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Емiтент не здiйснює самостiйне ведення реєстру власникiв цiнних
паперiв

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подольський м.Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей д/в
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.10.2013

Міжміський код та телефон

044 591-04-04

Факс

044 482-52-14

Вид діяльності

дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

д/в

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бейкер тiллi Україна"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04112 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Фiзкультури, 28

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2091
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудитрська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

044 284-18-65

Факс

044 284-18-66

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

д/в

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

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.11.2010

57/16/1/10

Полтавське ТУ
ДКЦПФР

UA 4000104319

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

1759770.5

1759770.5

100

Опис

торгiвля акцiями не здiйснюється. цiннi папери в лiстингу не перебувають

XI. Опис бізнесу

Карлiвський машинобудiвний завод заснований, як механiчнi майстернi по ремонту i
виготовленню сiльскогосподарських машин в помiстi Карлiвка в 1860 роцi i згодом перетворенi в
завод землеробних сiльскогосподарських машин. В передвоєнний час завод внiс значний внесок у
вiдбудову i розвиток пiдприємств переробної промисловостi країни. В подальшому завод
спецiалiзується по виготовленнюобладнання для переробних галузей агропромислового
комплексу: для млинно-елеваторної промисловостi, для цукрової промисловостi, консервної
промисловостi, а також товарiв народного споживання та поданню платних послуг населенню. З
1970 по 1976 роки пiдприємство - головний завод виробничого об'єднання "Карлiвка харчомаш". З
1986 року в зв'язку з лiквiдацiєю Мiнлегхарчомаш СРСР завод пiдпорядкований Мiнсудпрому
СРСР, а з 1992 року пiдпорядковано Мiнмашпрому України. Згiдно наказу Мiнмашпрому України
в 1994 роцi на базi заводу створено ВАТ "Карлiвський машинобудiвний завод".
Найвищим органом пiдприємства є загальнi збори акцiонерiв. На наступнiй сходинцi знаходиться
Наглядова рада, яка здiйснює контроль за дiяльнiстю Генерального директора Товариства з метою
захисту iнтересiв акцiонерiв та використовує окремi функцiї, що переданi їй зборами. Роботою
Наглядової ради керує голова Наглядової ради. До виключної компетентностi Наглядової ради
належать: 1) створення та формування фондiв Товариства; 2) затвердження умов договору на
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; 3) визначення умов оплати працi
посадових осiб Товариства; 4) визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства i
затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; 5) затвердження правид процедури та iнших
внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства та iнше.
Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор Товариства, який здiйснює управлiння
поточною та оперативною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор є пiдзвiтним Зборам i
Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Генерального директора
належать всi питання дiяльностi товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв
Товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна
комiсiя, яка обирається зборами з числа акцiонерiв.
Емiтент фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв в своїй
органiзацiйнiй структурi не має.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 565 осiб, позаштатних осiб, якi працюють на
умовах неповного рабочого часу не має. Зовнiшнi сумiсники - 1 особа. Фонд оплати працi за
звiтний перiод склав - 18961,2 тис.грн., що в порiвняннi з попереднiм роком (18303,8 тис.грн.)
збiльшився Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її
працiвникiв операцiйним потребам емiтента, вiдсутня.
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Емiтент з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводить спiльної дiяльностi.
Пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї не надходило.
Представлена консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi даних
бухгалтерського облiку з коригуваннями i перекласiфiкованими виправленнями, внесеними з
метою достовiрного представлення iнформацiї у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. Основнi

коригування вiдносяться до: (1) амортизацiї та оцiнки основних засобiв, (2) оцiнки активiв,
сумнiвних до вiдшкодування, (3) оцiнки вартостi запасiв, (4) облiку податку на прибуток, (5)
визнання доходiв та витрат, (6) об'єднання компанiй i (7) перерахування у валюту подання
фiнансової звiтностi.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена, виходячи з принципу облiку за iсторичною
вартiстю, за винятком розкритого в роздiлi "Основнi положення облiкової полiтики". Наприклад,
основнi засоби на дату переходу до МСФЗ враховувалися за доцiльною собiвартiстю.
Детально iнформацiя розкривається у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної до
мiжнародних стандартiв".
комбiкормової промисловостi пiдприємство випускає: - шахтнi рециркуляцiйнi зерносушарки
марок 2хА1 ДСП-50, А1-ДСП-50, ДСП-25, потужнiстю 100, 50, 25 планових тон зерна за годину,
зерносушарки марок ДСП, ДСП-10-20 потужнiстю 20 та 10 планових том зерна за годину; - силоси
металевi вентильованi для тривалого зберiгання зерна з конусним днищем ємкiстю вiд 10 до 1416
куб.м.; - силоси металевi вентильованi для тривалого зберiгання зерна на бетоннiй основi ємкiстю
вiд 598 до 12000 куб.м; - норiї для зерна марок У2-УН-350, У2-УН-175, У2-УН-100, У2-УН-50, У2УН-20, У2-УН-10 потужнiстю вiдповiдно 350, 175, 100, 50, 20, 10 тон зерна за годину; комплекснi барабаннi сепаратори для очистки зерна КБС1270.3.00, КБС 1270.4.00 продуктивнiстю
75 та 150 тонн на годину вiдповiдно; - ланцюговi конвеєри марки ТСЦ потужнiстю вiд 50 до 620
тон зерна за годину; - стрiчковi конвеєри марки КСГ потужнiстю 350 тон зерна за годину; шнековi конвеєри для зерна з дiаметрами вiд 90 до 900мм рiзної продуктивностi; - засувки реєчнi
типу У8-ТЕА з вiкном перетину 200x200 мм, 300x300 мм, 450х450 мм, з електричним та ручним
приводом; - засувки мукопроводiв типу ЗМП з вiкном перегину 200x200 мм, 300x300 мм з
електричним та ручним приводом; - перекиднi клапани для змiни напряму потокiв зерна з вiкном
перетину 200x200 мм, 300x300 мм; - силос для борошна ХЕ-160А ємкiстю 50м?; - самопливне
обладнання, бункери для зерна, тощо; - машини для зволоження зерна марок А1-БШУ-1, А1БШУ-2; - апарати для додаткового зволоження зерна А1-БАЗ, А1-БУЗ; - вентилятори високого
тиску марки АВД; - вентилятори радiальнi марки ВЦ-4-76-10Ж-02; Для цукрової промисловостi
випускаються: - шнеки для цукру та жому рiзного дiаметру. Пiдприємство виконує монтаж,
шефмонтаж обладнання, яке випускається, пусконалагоджувальнi та ремонтнi роботи,
пiслягарантiйне обслуговування об'єктiв. Основними ринками збуту є пiдприємства
агропромислового комплексу України (77%), Росiї (19%), Казахстан (1%), Молдови (3%). В
планах пiдприємства розробка затребуваних замовниками оцинкованих модифiкацiй освоєних
ранiше типiв елеваторного обладнання, розроблених пiд рацiональне використання наявного
високоточного та продуктивного технологiчного обладнання. При виготовленнi продукцiї широко
використовуються як iснуюче технологiчне обладнання та оснастка так i технологiчне обладнання
нового поколiння ,а саме: Установка плазменної рiзки Кристал-М ППлП; Гидравлiчнi ножницi
компанiї "АМАДА" Японiя; Револьверний прес з ЧПУ "АМАДА" ; Комбiнований револьверний
лазер-прес з ЧПУ "АМАДА"; Стрiчковi пили, виробництва компанiї "EVERISING" За звiтний
перiод освоєно випуск такого перелiку обладнаня для елеваторної промисловостi: Естакади
надсилоснi оцинкованi для силосiв типу СМВУ 110 на пласкому днищi; Естакади надсилоснi
оцинкованi для силосiв типу СМВУ 183.22 з опиранням на фундамент силосу; Естакади
надсилоснi для силосiв типу СМВУ 229; Силоси для зберiгання зерна СМВУ 229.11; СМВУ
110.11.К65 на 4 вигрузки та естакада надсилосна оцинкована до нього. З оновленого виду
обладнання планується випуск дослiдних зразкiв оцинкованих модифiкацiй: - норiї 10т/г;
50т/г;175т/г. - транспортерiв ланцюгових ТСЦ-320; ТСЦ-400. - сепаратора барабанного КБС
1270.4.00, а також Естакади надсилоснi оцинкованi для силосiв типу СМВУ 220.22 з опиранням на
корпус силосу; Силоси типу СМВУ для зберiгання шроту. За звiтний перiод перспективних планiв
щодо розширення чи реконструкцiї не було. Перелiк постачальникiв за основними видами
сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об'ємi постачання: ТОВ "Ссаб
Свидиш Стил" - 39 141 917,46 грн. - 25%.

Для вирiшення питань по збiльшенню продуктивностi, об'ємiв виробництва, впровадження нових
технологiй та замiнi морально застарiлого i фiзично зношеного обладнання Товариство в 2011 роцi
здiйснювало освоєння капiтальних iнвестицiй за рахунок власних коштiв. Так введено в
експлуатацiю: · комп'ютер - (57 тис.грн.) · iнструмент - (12 тис.грн.) - енергосилове устаткування (1 тис.грн.) - зварювальне обладнання - (2 тис.грн.). Протягом 2011 року освоєно капiтальних
iнвестицiй- 1142 тис.грн. в тому числi: - iнвестицiї в основний капiтал - 939 тис. грн. За 2011 рiк
освоєно iнвестицiй на придбання обладнання, iнструменту, iнвентарю - 404 тис. грн., на придбання
транспортних засобiв - 7 тис.грн, витрати на будiвництво iнженерних споруд - 528 тис. грн.,
Витрати на придбання засобiв програмного забезпечення - 1 тис. грн.. Витрати на капiтальний
ремонт будiвель - 155 тис.грн. Витрати на капiтальний ремонт обладнання - 3 тис.грн.. Витрати на
капiтальний ремонт транспортних засобiв - 21 тис.грн. Витрати на капiтальний ремонт iнженерних
споруд - 23 тис.грн. Лiквiдовано: - iнженернi споруди - 1 тис.грн., - обладнання, iнсрумент,
iнвентарь - 710 тис.грн., - транспортнi засоби - 90 тис.грн. Продано: (первiсна вартвсть) обладнання, iнструменти, iнвентарь - 165 тис.грн., - транспортнв засоби - 49 тис.грн. Передано
безоплатно: - обладнання, iнструмент, iнвентарь - 3 тис.грн.
Освоєння капiтальних iнвестицiй в 2012 роцi:
В 2012 роцi завод здiйснював освоєння капiтальних iнвестицiй за рахунок власних коштiв: Так
введено в експлуатацiю:комп'ютер, ноутбук- 123 тис.грн. ;
транспорт - 443 тис.грн.; енергосилове устаткування - 156 тис.грн.; зварювальне обладнання - 2
тис.грн.; кувально-пресувальне - 13479 тис.грн.;
пiд'ємно - транспортне - 464 тис.грн. Протягом 2012 року освоєно капiтальних iнвестицiй усього25253 тис. грн . За 2012р. освоєно iнвестицiй:
На придбання обладнання, iнструменту, iнвентарю - 14583 тис.грн.; З них:
- виготовлено власними силами -610 тис.грн.; - витрати на капiтальний ремонт обладнання - 269
тис.грн.; - витрати на модернiзацiю обладнання -150 тис.грн.
- На придбання транспортних засобiв - 443 тис.грн. ; - Витрати на будiвництво iнженерних споруд
- 59 тис.грн.; - Витрати на капiтальний ремонт нежитлових будiвель - 8063 тис.грн.; - Витрати на
реконструкцiю нежитлових будiвель - 1739 тис.грн.; - Витрати на капiтальний ремонт iнженерних
споруд - 243 тис.грн. Лiквiдовано: - iнженернi споруди -150 тис.грн. ;- обладнання, iнструмент,
iнвентар - 789 тис.грн.; - транспортнi засоби - 129 тис.грн. Продано: ( первiсна вартiсть) обладнання, iнструмент, iнвентар - 95 тис.грн.;
- транспортнi засоби -232 тис.грн.
Освоєння капiтальних iнвестицiй в 2013 роцi:
В 2013 роцi завод здiйснював освоєння капiтальних iнвестицiй за рахунок власних коштiв: Так
введено в експлуатацiю:комп'ютер, ноутбук- 161 тис.грн. ;
транспорт - 119 тис.грн.; зварювальне обладнання - 147 тис.грн.
За 2013р. освоєно iнвестицiй:
На придбання обладнання, iнструменту, iнвентарю - 2419 тис.грн.
З них:
- виготовлено власними силами -573 тис.грн.; -витрати на капiтальний ремонт обладнання -91
тис.грн.; -витрати на модернiзацiю обладнання -95 тис.грн.; -на придбання транспортних засобiв 119 тис.грн.; -витрати на будiвництво iнженерних споруд - 23 тис.грн.; -витрати на капiтальний
ремонт нежитлових будiвель - 216 тис.грн.; -витрати на реконструкцiю нежитлових будiвель - 108
тис.грн.; -витрати на нематерiальнi активи (лiцензiя) - 304тис.грн.
Лiквiдовано: - iнженернi споруди -102 тис.грн.; -обладнання, iнструмент, iнвентар - 337 тис.грн.; транспортнi засоби - 242 тис.грн.
Продано: ( первiсна вартiсть) - житловi будiвлi - 46 тис.грн.
Передано безоплатно: - iнженернi споруди - 8 тис.грн.
Освоєння капiтальних iнвестицiй в 2014 роцi:
В 2014 роцi завод здiйснював освоєння капiтальних iнвестицiй за рахунок власних коштiв. Так
введено в експлуатацiю: комп'ютер, ноутбук- 97 тис.грн., iнструмент- 105 тис.грн., зварювальне
обладнання- 24 тис.грн., пiд'ємно-транспортне - 5 тис.грн.
Протягом 2014 року освоєно капiтальних iнвестицiй всього- 1000 тис.грн.

За 2014 рiк освоєно iнвестицiй: на придбання обладнання, iнструменту, iнвентарю- 968 тис.грн., з
них виготовлено власними силами - 663 тис.грн., витрати на модернiзацiю обладнання - 34
тис.грн., витрати на будiвництво iнженерних споруд- 8 тис.грн., витрати на реконструкцiю
нежитлових будiвель- 18 тис.грн., витрати на придбання засобiв програмного забезпечення - 6
тис.грн.
Лiквiдовано: обладнання, iнструмент, iнвентарь- 128 тис.грн.
Освоєння капiтальних iнвестицiй в 2015 роцi завод здiйснював за рахунок власних коштiв. Так
введено в експлуатацiю : комп'ютер, ноутбук- 72 тис.грн.; iнструмент - 87 тис.грн.; зварювальне
обладнання - 31 тис.грн.; пiд'ємно-транспортне - 3 тис.грн.; транспорт -629 тис.грн. Протягом 2015
року освоєно капiтальних iнвестицiй усього- 2281 тис.грн.
За звiтний перiод освоєно iнвестицiй:
-На придбання обладнання, iнструменту, iнвентарю- 1598 тис.грн. З них: - виготовлено власними
силами - 590 тис.грн.; -витрати на модернiзацiю обладнання- 72 тис.грн.; -витрати на модернiзацiю
транспортних засобiв- 2 тис.грн.; -витрати на полiпшення засобiв програмного забезпечення- 52
тис.грн. Лiквiдовано у 2015 роцi обладнання , iнструмента, iнвентаря - 23 тис.грн.
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афiлiйованими особами, мiж емiтентом i вищевказаними особами протягом звiтного року
вiдсутнi.
Основнi засоби, за винятком об'єктiв, придбаних до 1 сiчня 2007 року, облiковуються за
iсторичною вартiстю, за вирахуванням витрат на поточне операцiйне обслуговування, накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Така вартiсть включає витрати, пов'язанi iз замiною частини
основних засобiв, що визнаються у мiру їх виникнення, якщо вони вiдповiдають критерiям
визнання.
Основнi засоби, якi були придбанi до 1 сiчня 2007 року - дати переходу на МСФЗ - облiковувались
за умовною (доцiльною) первiсною вартiстю, яка була їх справедливою вартiстю на 1 сiчня 2007
року.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом. Строки корисного
використання груп основних засобiв зазначенi нижче:
Будiвлi та споруди 10-50 рокiв
Виробниче обладнання 5-20 рокiв
Транспортнi засоби 5-10 рокiв
Земля Не амортизується
Незавершене будiвництво Не амортизується
Витрати на ремонт i техобслуговування вiдносяться до витрат по мiрi їх виникнення. Найбiльш
значнi витрати на реконструкцiю i модернiзацiю капiталiзуються, а об'єкти, якi було замiнено,
списуються. Прибутки та збитки вiд списання основних засобiв вiдносяться на фiнансовi
результати за мiрою їх виникнення. Витрати на проведення капiтального ремонту Група
вiдображає як окремий компонент у складi основних засобiв за умови дотримання критерiїв
визнання.
На кожну звiтну дату Група визначає наявнiсть ознак можливого знецiнення активiв. Якщо подiбнi
ознаки мають мiсце, Група проводить оцiнку вартостi вiдшкодування такого активу. Виявлення
ознак знецiнення основних засобiв передбачає використання оцiнок, якi включають, зокрема,
причину, термiн i суму знецiнення. Знецiнення ґрунтується на аналiзi значного числа факторiв,
таких як змiни в поточних умовах конкуренцiї, очiкуваний темп зростання в галузi, збiльшення
вартостi капiталу, змiни в можливостях залучення фiнансування у майбутньому, технологiчне
вiдставання, припинення обслуговування, поточна вартiсть замiщення та iншi змiни в обставинах,
що вказують на наявнiсть знецiнення. Визначення суми очiкуваного вiдшкодування вимагає
використання оцiнок керiвництва. Визначення справедливої цiнностi вiд використання включає
методи дисконтованих грошових потокiв, що вимагають вiд Групи проведення оцiнки очiкуваних

майбутнiх грошових потокiв, а також вибору обґрунтованої ставки дисконтування для розрахунку
приведеної вартостi таких грошових потокiв. Зазначенi оцiнки, включно iз використаною
методологiєю, можуть в iстотнiй мiрi вплинути на вартiсть, що буде вiдшкодовано, i, в кiнцевому
рахунку, на суму знецiнення основних засобiв. У 2015 i 2014 роках Групою не було виявлено
ознак знецiнення.
Iстотнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента: - недосконалiсть чинного законодавства, вiдсутнiсть обiгових коштiв, - низька платоспроможнiсть споживачiв, - низька якiсть i
конкурентноздатнiсть виробiв пiдприємства, - вiдсутнi ресурси оновлення основних засобiв, дефiцит квалiфiкованих кадрiв.

Пiдприємство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних обiгових коштiв. Надходжень з
бюджетiв рiзних рiвнiв не було.

Якщо не пiдвищити рiвень технiки i технологiї сушки, європейськi держави витiснять
пiдприємство з ринку. Тому планується створення конкурентноспроможнiх комплексiв для
пiслязбирального обробiтку зерна на рiвнi європейських зразкiв.
Дослiджень та розробок протягом звiтного перiоду не було.
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв
активiв емiтента станом на початок року, стороною яких виступає емiтент або посадовi особи
емiтента вiдсутнi.
д/в

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

Найменування
основних засобів

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

46699

42629

0

0

46699

42629

будівлі та споруди

27128

24495

0

0

27128

24495

машини та обладнання

17734

15924

0

0

17734

15924

транспортні засоби

1189

1562

0

0

1189

1562

земельні ділянки

648

648

0

0

648

648

46699

42629

0

0

46699

42629

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

46699

42629

0

0

46699

42629

інші

Усього
Опис

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

53607

56577

Статутний капітал
(тис. грн.)

1760

1760

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

1760

1760

Опис

Вартiсть чистих активiв пiдприємства розрахованаза даними балансу як рiзниця балансової
вартостi активiв та всiх видiв зобов"язань i забезпечень, вiдображений в балансi. Розрахунок
проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих
активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 51847 тис. грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статуний капiтал на 51847
тис.грн. Вимоги частини 3 ст.155 Цивiльного кодексу україни дотриманi. Зменшення
статутного капiталу не вимагається.

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

Дата

Непогашена

Відсоток за користування

Дата

виникнення

частина боргу (тис.
грн.)

коштами (відсоток
річних)

погашення

X

20087

X

X

Короткостроковий кредит ПАТ
"Кредi Агриколь Банк"

14.01.2016

8250

17

31.12.2017

Довгостроковий кредит ПАТ
"Кредi Агриколь Банк"

14.11.2012

267

16

09.11.2018

Короткостроковий кредит ПАТ
"Райффайзее Банк Аваль"

23.08.2016

11570

18

15.07.2017

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

Кредити банку
у тому числі:

у тому числі:
за облігаціями (за кожним
випуском):

X

X

X

за іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

X

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

X

X

за векселями (всього)

X

X

X

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

X

X

X

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

X

X

X

Податкові зобов'язання

X

1039

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

67534

X

X

Усього зобов'язань

X

88660

X

X

Опис:

довгостроковi зобов"язання i забезпечення станом на 31.12.2016р. складають 3
133 тис. грн., поточнi зобов"язання i забезпечення станом на 31.12.2016р.
складають 85527 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
№
з/п

Обсяг реалізованої продукції

Основний вид у натуральній у грошовій у відсотках до у натуральній у грошовій
всієї
продукції
формі (фізична формі (тіс.
формі (фізична
формі
виробленої
од. вим.)
грн.)
од. вим.)
(тис.грн.)
продукції

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Силоса

104

110670.8

67

103

107299.6

67

2

Зерносушарки

1

3442.3

2

1

3442.3

1

3

Транспортне
обладнання

102

25787.4

16

99

25253.0

16

4

Сепаратори

8

2225.5

1

8

2225.5

1

4

Сепаратори

8

2225.5

1

8

2225.5

1

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

Сировина та матерiали

63

2

Заробiтна плата та нарахування на
заробiтну плату

20

3

Амортизацiя виробничого обладнання

4

5

Паливо та електроенергiя

1

5

Паливо та електроенергiя

1

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

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

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

10.03.2016

11.03.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

28.04.2016

28.04.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

28.07.2016

28.07.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

28.07.2016

28.07.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

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

товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Бейкер Тiллi
Україна"
30373906
04112, м.Київ, вул. Фiзкультури,
28
2091 26.01.2001

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**
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам Публiчного акцiонерного товариства „Карлiвський машинобудiвний завод”
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства „Карлiвський
машинобудiвний завод” (надалi – „Компанiя”) та його дочiрнього пiдприємства (разом – „Група”), що додається, яка
включає консолiдований звiт про фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2016 року, консолiдований звiт про сукупний
дохiд, консолiдований звiт про змiни у власному капiталi та консолiдований звiт про рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової
звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визнає потрiбним для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi,
яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2014 року), прийнятих рiшенням
Аудиторської Палати України №320/1 вiд 29 грудня 2015 року в якостi Нацiональних стандартiв аудиту. Цi стандарти
вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв
суттєвих викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання
консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених

управлiнським персоналом, та загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Групи
станом на 31 грудня 2016 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену
дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на роздiл Примiтки 28 „Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi”
консолiдованої фiнансової звiтностi, яке розкриває полiтичну кризу в Українi. Вплив триваючої економiчної кризи та
полiтичної нестабiльностi в Українi i їх остаточне вирiшення непередбачуванi i можуть негативно вплинути на
українську економiку та операцiї Групи. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
Партнер
ТОВ „БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА” Володимир Мукомела

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1
2
3

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

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть):

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть):

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

4

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

0

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

4

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

1

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д/в

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

17

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети у складi Наглядової ради
не створювались

Інші (запишіть)

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/в

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/в

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

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

д/в

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
товаристві
ринок цінних
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/в

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/в

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 28.04.2017 ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
пУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"кАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

14311169

за КОАТУУ 5321610100

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230
28.30

492

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

39500. Полтавська область, м.Карлiвка, вул.
Сергiя Нiгояна, 2

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 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

184

117

первісна вартість

1001

1060

1061

накопичена амортизація

1002

876

944

Незавершені капітальні інвестиції

1005

107

237

Основні засоби:

1010

46592

42392

первісна вартість

1011

85329

86521

знос

1012

38737

44129

Інвестиційна нерухомість:

1015

первісна вартість

1016

знос

1017

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

первісна вартість

1021

накопичена амортизація

1022

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

1030

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

46883

42746

Запаси

1100

39804

63542

Виробничі запаси

1101

Незавершене виробництво

1102

Готова продукція

1103

Товари

1104

Поточні біологічні активи

1110

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

295

7978

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1953

17671

з бюджетом

1135

у тому числі з податку на прибуток

1136

з нарахованих доходів

1140

із внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

1499

6641

Готівка

1166

Рахунки в банках

1167

Витрати майбутніх періодів

1170

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

інших страхових резервах

1184

Інші оборотні активи

1190

Усього за розділом II

1195

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

1200

Баланс

1300

44602

99521

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1760

1760

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

Капітал у дооцінках

1405

Додатковий капітал

1410

Емісійний дохід

1411

Накопичені курсові різниці

1412

Резервний капітал

1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

54817

51847

Неоплачений капітал

1425

()

()

()

Вилучений капітал

1430

()

()

()

Інші резерви

1435

Усього за розділом I

1495

56577

53607

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

2376

1063

Пенсійні зобов’язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

266

267

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520

1209

1803

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Цільове фінансування

1525

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви, у тому числі:

1530

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

1531

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

1532

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Усього за розділом II

1595

3851

3133

Короткострокові кредити банків

1600

5000

19820

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

7639

378

за товари, роботи, послуги

1615

5368

4681

за розрахунками з бюджетом

1620

1867

1039

за у тому числі з податку на прибуток

1621

1750

0

за розрахунками зі страхування

1625

215

311

за розрахунками з оплати праці

1630

450

1607

за одержаними авансами

1635

за розрахунками з учасниками

1640

із внутрішніх розрахунків

1645

за страховою діяльністю

1650

Поточні забезпечення

1660

828

1867

Доходи майбутніх періодів

1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

Інші поточні зобов’язання

1690

9690

55824

Усього за розділом IІІ

1695

31057

85527

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

1700

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

91485

142267

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Iнформацiя рощкрита у розiдiлi "Примiтки до фiнансової
звiтностi, складенi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв"

Керівник

Калашник В.М.

Головний бухгалтер

Сiбiлєва О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
пУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"кАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

14311169

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

160503

212491

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 128216 )

( 166449 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

()

()

Валовий:
прибуток

2090

32287

46042

збиток

2095

()

()

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

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

391

2079

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати

2130

( 22255 )

( 17147 )

Витрати на збут

2150

( 6408 )

( 6329 )

Інші операційні витрати

2180

( 4055 )

( 4659 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

()

()

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

()

()

( 40 )

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

( 4120 )

( 7129 )

Втрати від участі в капіталі

2255

()

()

Інші витрати

2270

()

()

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

збиток

2295

( 3888 )

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

1171

1958

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

11048

збиток

2355

( 2717 )

(0)

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Код
рядка

Стаття
Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

308

53

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

308

53

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

55

10

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

253

43

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

2970

11005

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

100872

142287

Витрати на оплату праці

2505

27779

18710

Відрахування на соціальні заходи

2510

4768

5927

Амортизація

2515

5642

5623

Інші операційні витрати

2520

21873

21872

Разом

2550

160934

194329

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

7039082

7039082

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

7039082

7039082

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.39

1.57

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.39

1.57

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Iнформацiя розкрита у роздiлi 2Примiтки до фiнансової
звiтностi, складенi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв"

Керівник

Калашник В.М.

Головний бухгалтер

Сiбiлєва О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
пУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"кАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

14311169

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

Цільового фінансування

3010

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

Надходження від повернення авансів

3020

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Надходження від операційної оренди

3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Інші надходження

3095

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

()

()

Праці

3105

()

()

Відрахувань на соціальні заходи

3110

()

()

Зобов'язань з податків і зборів

3115

()

()

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

()

()

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

()

()

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

()

()

Витрачання на оплату авансів

3135

()

()

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

()

()

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

()

()

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

()

()

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

()

()

Інші витрачання

3190

()

()

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

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

3200

необоротних активів

3205

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

дивідендів

3220

Надходження від деривативів

3225

Надходження від погашення позик

3230

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

Інші надходження

3250

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

()

()

необоротних активів

3260

()

()

Виплати за деривативами

3270

()

()

Витрачання на надання позик

3275

()

()

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

()

()

Інші платежі

3290

()

()

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

()

()

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

3300

Отримання позик

3305

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

Інші надходження

3340

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

Погашення позик

3350

Сплату дивідендів

3355

()

()

Витрачання на сплату відсотків

3360

()

()

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

()

()

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

()

()

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

()

()

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

()

()

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
пУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"кАРЛIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ
ЗАВОД"

Підприємство

за ЄДРПОУ

14311169

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

5619

X

5623

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

1039

0

492

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

302

0

3635

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

4458

1128

5943

1144

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

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

3522

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

3523

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

X

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

3888

13006

X
49090

18132

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

47580

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

4892

11016

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

3561

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

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

3564

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

Сплачений податок на прибуток

3580

X

X

Сплачені відсотки

3585

X

X

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

2315

0

0

34671

11016

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

3200

X

X

необоротних активів

3205

X

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів

3225

X

X

Надходження від погашення
позик

3230

X

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

X

X

Інші надходження

3250

X

X

272

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

необоротних активів

3260

X

Виплати за деривативами

3270

X

X

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

X

Інші платежі

3290

X

X

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

1465

X

()

X

1631

1193

1631

X

X

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

3300

Отримання позик

3305

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

Інші надходження

3340

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

Погашення позик

3350

X

Сплату дивідендів

3355

X

X

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

X

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

X

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

X

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

X

Інші платежі

3390

X

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

4272

9707

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

5394

322

Залишок коштів на початок року

3405

1499

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

12798

X

3331

X

X

X

149

X

X
5238

X

3288

X

X

2638

252
6641

X

10504

2683

X
817

1499

Примітки
Керівник

Калашник В.М.

Головний бухгалтер

Сiбiлєва О.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
пУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "кАРЛIВСЬКИЙ
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

Підприємство

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

14311169

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

1760

0

0

0

54817

0

0

56577

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

Виправлення
помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований
залишок на
початок року

4095

1760

0

0

0

54817

56577

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

2717

2717

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

253

253

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

Накопичені
курсові різниці

4113

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

Інший сукупний
дохід

4116

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

Сума чистого

4220

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

Вилучення
частки в капіталі

4275

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

Інші зміни в
капіталі

4290

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

Залишок на
кінець року

4300

1760

2970

2970

51847

53607

Примітки

Iнформацiя розкрита у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно
до мiжнародних стандартiв

Керівник

Калашник В.М.

Головний бухгалтер

Сiбiлєва О.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1. Iнформацiя про Групу компанiй
Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» та його
дочiрнього пiдприємства (надалi – Група) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, затверджена
до випуску вiдповiдно до рiшення Генерального директора вiд 26 квiтня 2017 року.
Головна компанiя Групи - ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод» (надалi – Компанiя) – є
публiчним акцiонерним товариством. Юридична та фактична адреса Компанiї: Україна,
Полтавська область, м. Карлiвка, вул. Сергiя Нiгояна, б. 2. Станом на 31 грудня 2016 року,
власником контрольного пакету акцiй (93%) Компанiї була компанiя «Dragon Capital Investments
Limited» (31 грудня 2015: 93%)
Основним напрямком дiяльностi Групи є виробництво та збут обладнання для зберiгання,
переробки та транспортування зерна.
До складу Групи також належить дочiрня компанiя «Торгова фiрма «Зося», основним видом
дiяльностi якої є: роздрiбна торгiвля будматерiалами, побутовою хiмiєю, постiльною бiлизною та
посудом.
Найменування Країна реєстрацiї
Дата реєстрацiї Частка володiння
31 грудня 2016 р. Частка володiння
31 грудня 2015 р.
Торгова фiрма «Зося»
Дочiрнє пiдприємство ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод»
Україна
30.09.1996
100%
100%
Станом на 31 грудня 2016 року, середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв склала 492 осiб (31 грудня
2015: 569 осiб).
Продовження тексту приміток
2. Основа пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi
2.1 Заява про вiдповiднiсть
Представлена консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ).
2.2 Основа пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi
Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена, на основi принципу iсторичної вартостi, за
винятком статтi «Основнi засоби», вартiсть яких на дату переходу до МСФЗ було визнано на
основi доцiльної собiвартостi.
2.3 Функцiональна валюта та валюта подання консолiдованої фiнансової звiтностi
Валюта подання даної консолiдованої фiнансової звiтностi та функцiональна валюта - українська
гривня - валюта, що дiє в країнi, де Група здiйснює свою дiяльнiсть. Якщо не вказано iнше, цифри
наведенi в тисячах гривень.
Операцiї в iноземних валютах первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом на
дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах,
перераховуються у функцiональну валюту за курсом на кiнець звiтного перiоду. Рiзницi, що
виникають при перерахуваннi, вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки. Немонетарнi статтi,
що вiдображаються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом на
дату первинної операцiї.
2.4 Безперервнiсть дiяльностi

Представлена консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу
безперервної дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у ходi
звичайної господарської дiяльностi.
2. Основа пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi (продовження)
У 2016 роцi виручка Групи скоротилась до 160 503 тис. гривень (2015: 212 491 тис. гривень),
чистий збиток становив 2 717 тис. гривень (2015: прибуток 11 048 тис. гривень). В той же час у
2016 роцi позитивнi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi скоротились до 2 315 тис. гривень
(2015: 11 016 тис. гривень), поточнi активи перевищують поточнi зобов’язання на 13 994 тисяч
гривень (2015: 13 545 тисяч гривень). Керiвництво Групи вважає, що пiдготовка цiєї фiнансової
звiтностi на основi припущення, що Група здатна продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi, є обґрунтованою, оскiльки Керiвництво Групи вжило певних iнiцiатив, направлених на
покращення фiнансових показникiв дiяльностi та лiквiдностi, зокрема, заключення нових
контрактiв з покупцями та постачальниками сировини, забезпечення платоспроможностi Групи
завдяки кредитним угодам.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на випадок того, що Група не
зможе дотримуватись принципу безперервностi дiяльностi.
Продовження тексту приміток
3. Суттєвi оцiночнi значення i припущення
Нижче представленi основнi припущення щодо подiй у майбутньому, а також iншi джерела
невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi несуть в собi iстотний ризик виникнення
необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом
наступного звiтного року:
3.1 Термiн корисного використання об'єктiв основних засобiв
Група оцiнює термiн корисного використання основних засобiв, що залишився, не менше одного
разу на рiк в кiнцi фiнансового року. У випадку, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх
оцiнок, змiни враховуються в якостi змiн в облiкових оцiнках згiдно з МСБО (IAS) 8 «Облiковi
полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки». Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016
року, Група не переглядала строки корисного використання основних засобiв.
3.2 Резерви
Група формує резерви на знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованостi та передоплати. Пiд
час оцiнювання сумнiвної заборгованостi Група використовує ряд iстотних суб'єктивних суджень.
Враховуються такi чинники, як загальнi поточнi економiчнi умови, економiчна ситуацiя,
характерна для цiєї галузi, iсторичнi показники та показники, що очiкуються вiд дiяльностi
конкретного контрагента. Змiни загальних економiчних умов, ситуацiї в галузi або результатiв
дiяльностi конкретного покупця або постачальника можуть вимагати внесення коригувань в суму
резерву на знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованостi, передоплати виданi та iншi
необоротнi активи, що вiдображенi в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Станом на 31 грудня
2016 i 2015 рокiв сума резерву на знецiнення сумнiвної дебiторської заборгованостi становила 1
452 тис. гривень i 1 456 тис. гривень вiдповiдно. Сума резерву на знецiнення передоплат становила
1 033 тис. гривень i 577 тис. гривень, вiдповiдно (Примiтка 17).
3.3 Поточне оподаткування
Українське податкове законодавство є припустимим до рiзних тлумачень та схильним до частих
змiн. Крiм цього, iнтерпретацiя податкового законодавства податковими органами стосовно
операцiй i дiяльностi компанiй Групи може не подiляти думку керiвництва Групи. Як наслiдок,
податковi органи можуть пред'явити претензiї по операцiях i нарахувати компанiям Групи значнi
додатковi податки, пенi та штрафи. На думку керiвництва, станом на 31 грудня 2016 вiдповiднi
положення законодавства були iнтерпретованi коректно, i ймовiрнiсть збереження становища, в
якому перебуває Група у зв'язку з податковим, валютним i митним законодавством, є високою.
3.4 Зобов’язання за пенсiйними виплатами
Розрахунок зобов'язань за пенсiйними виплатами вимагає вiд менеджменту Групи використання
щорiчних суджень i припущень про майбутнi змiни в сумi винагороди, змiни в розмiрах пенсiй,
рiвнi iнфляцiї, курсах обмiну, тривалостi життя, i залишку, що очiкується в термiнi роботи

спiвробiтникiв. Станом на 31 грудня 2016 i 2015 рокiв сума зобов'язань по пенсiйних виплатах
склала 1 803 тис. гривень та 1 209 тис. гривень, вiдповiдно (Примiтка 23).
Продовження тексту приміток
4. Новi i переглянутi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
Поправки до МСФЗ, що стали обов’язковими до застосування у звiтному перiодi
Новi i переглянутi МСФЗ у фiнансовiй звiтностi. Група прийняла до застосування такi новi i
переглянутi стандарти i тлумачення, а також поправки до них, випущенi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), якi набули обов’язкової чинностi для облiкових
перiодiв, якi починають дiяти на або пiсля 1 сiчня 2016 року, або якi були застосованi достроково:
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (“МСФЗ”)
• МСФЗ (IFRS) 14 "Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання"
Поправки до iснуючих стандартiв
• Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть” - "Облiк придбання часток участi"
• Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї"
• Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Метод участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi"
• "Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр." Удосконалення до МСФЗ (IFRS) 5, МСФЗ
(IFRS) 7, МСФЗ (IAS) 19, МСФЗ (IAS) 34
• Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї"
• Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiйнi органiзацiї:
застосування виключення з вимоги про консолiдацiю"
Новi i переглянутi МСФЗ випущенi, але якi ще не набули чинностi. На дату затвердження цiєї
фiнансової звiтностi такi новi та переглянутi МСФЗ i тлумачення, а також поправки до них були
випущенi, але ще не набули чинностi:
Стандарти i тлумачення Набувають чинностi щодо рiчних облiкових перiодiв, якi починаються з
або пiсля
• МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 1 сiчня 2018 року
• МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" 1 сiчня 2018 року
• МСФЗ 16 "Оренда" 1 сiчня 2019 року
• Поправки до МСФЗ (IAS) 40 "Переведення iнвестицiйної нерухомостi" 1 сiчня 2018 року
• Тлумачення КТМФЗ 22 "Операцiї в iноземнiй валютi i облiк авансiв" 1 сiчня 2018 року
• "Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр." 1 сiчня 2017 року /
1 сiчня 2018 року
• Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 "Застосування МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" з МСФЗ
(IFRS) 4 "Страховi контракти" 1 сiчня 2018 року
• Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй" 1 сiчня
2018 року
• Поправки до МСБО 12 "Податки на прибуток" – Визнання вiдстрочених податкових активiв
щодо нереалiзованих збиткiв 1 сiчня 2017 року
• Поправки до МСФЗ (IAS) 7 "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї" 1 сiчня 2017 року
• Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" i МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi
i спiльнi пiдприємства" (2011) – Продаж або внесення активiв мiж iнвестором та його
асоцiйованим або спiльним пiдприємством Дату набуття чинностi не визначено
Наразi керiвництво Групи здiйснює оцiнку впливу застосування цих поправок та стандартiв на
майбутнi фiнансовi звiтностi Групи.
5. Основнi положення облiкової полiтики
а) Принципи консолiдацiї
До дочiрнiх пiдприємств вiдносяться компанiї, в яких Групi належить бiльше половини
голосуючих акцiй, або контроль над дiяльнiстю яких Група здiйснює на iнших пiдставах.
Включення дочiрнiх пiдприємств в консолiдовану фiнансову звiтнiсть здiйснюється з дати
встановлення контролю i припиняється з дати втрати Компанiєю контролю над їх дiяльнiстю.
Всi операцiї мiж компанiями Групи, а також сальдо за розрахунками та нереалiзованi прибутки за
такими операцiями виключаються з консолiдованої звiтностi. Нереалiзованi збитки також

виключаються, за винятком випадкiв, коли в угодi є ознаки знецiнення активу, що передається.
При необхiдностi в облiкову полiтику дочiрнiх компанiй вносяться змiни для приведення її у
вiдповiднiсть до облiкової полiтики Групи.
Якщо Група втрачає контроль над дочiрньою компанiєю, вона:
- припиняє визнання активiв та зобов'язань дочiрньої компанiї;
- припиняє визнання накопичених курсових рiзниць, вiдображених у капiталi;
- визнає справедливу вартiсть отриманої винагороди;
- визнає справедливу вартiсть iнвестицiї, що залишилась;
- визнає надлишок, що утворився, або дефiцит у складi прибутку або збитку;
- перекласифiкує частку материнської компанiї у компонентах, ранiше визнаних у складi iншого
сукупного доходу, до складу прибутку або збитку, або нерозподiленого прибутку вiдповiдно до
конкретних вимог.
Якщо Група придбає бiзнес, вона вiдповiдним чином класифiкує придбанi фiнансовi активи та
прийнятi зобов'язання в залежностi вiд умов договору, економiчної ситуацiї та вiдповiдних умов
на дату придбання. Це також включає аналiз на предмет необхiдностi видiлення придбаною
компанiєю похiдних iнструментiв, якi вбудованi в основнi угоди.
б) Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках, готiвковi грошовi кошти i депозити з
первiсним строком погашення менше трьох мiсяцiв.
Грошовi кошти включають готiвковi грошовi кошти i кошти в банках. Еквiваленти грошових
коштiв включають короткостроковi лiквiднi iнвестицiї (зi строком погашення менше 90 днiв), якi
можуть бути вiльно конвертованi у вiдомi суми грошових коштiв i якi схильнi до незначного
ризику змiни вартостi. Еквiваленти грошових коштiв вiдображаються за справедливою вартiстю.
в) Дебiторська заборгованiсть покупцiв i замовникiв
Дебiторська заборгованiсть переважно має короткостроковий характер, вiдображається в сумi
виставленого рахунку за вирахуванням резерву на знецiнення сумнiвної заборгованостi. Резерв на
знецiнення сумнiвної заборгованостi створюється за наявностi об'єктивних доказiв того, що Група
не зможе стягнути належну їй суму вiдповiдно до первинних умов договорiв. Група перiодично
аналiзує термiн давностi дебiторської заборгованостi покупцiв i замовникiв та вносить
коригування в суму резерву. Величина резерву є рiзницею мiж балансовою вартiстю та сумою
очiкуваного вiдшкодування. Витрати по резерву на знецiнення сумнiвної дебiторської
заборгованостi вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки.
г) Кредити i позики
Кредити i позики спочатку визнаються за справедливою вартiстю за вирахуванням супутнiх
витрат. Надалi кредити i позики облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної ставки вiдсотку. Всi рiзницi мiж сумами грошових надходжень (за
вирахуванням витрат на здiйснення операцiї) i сумами погашень вiдображаються у складi
процентних витрат протягом термiну позики.
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
Витрати за позиками капiталiзуються Групою до складу активу, якщо вони мають безпосереднє
вiдношення до придбання або будiвництва квалiфiкованого активу, включаючи незавершене
будiвництво. Iншi витрати на позики визнаються у складi витрат у перiод їх виникнення.
д) Запаси
Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї.
Чистою вартiстю реалiзацiї є розрахункова вартiсть продажу в ходi нормального ведення
господарської дiяльностi за вирахуванням попередньо оцiнених витрат на завершення та
попередньо оцiнених витрати на збут. Собiвартiсть запасiв розраховується за принципом середньої
вартостi та враховує витрати на придбання запасiв, їх доставку до мiсця розташування та
приведення до поточного стану. Вартiсть запасiв власного виробництва i вартiсть незавершеного
виробництва включає вiдповiдну частину загальновиробничих витрат. Оцiнка вартостi вибуття
запасiв вiдбувається за такими методами: для готової продукцiї - iдентифiкованої собiвартостi
вiдповiдної одиницi запасiв, для матерiалiв та iнших видiв запасiв – середньозваженої

собiвартостi.
е) Основнi засоби
Основнi засоби, за винятком об’єктiв, придбаних до 1 сiчня 2007 року, облiковуються за
iсторичною вартiстю, за вирахуванням витрат на поточне операцiйне обслуговування, накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Така вартiсть включає витрати, пов'язанi iз замiною частини
основних засобiв, що визнаються у мiру їх виникнення, якщо вони вiдповiдають критерiям
визнання.
Основнi засоби, якi були придбанi до 1 сiчня 2007 року - дати переходу на МСФЗ - облiковувались
за умовною (доцiльною) первiсною вартiстю, яка була їх справедливою вартiстю на 1 сiчня 2007
року.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом. Строки корисного
використання груп основних засобiв зазначенi нижче:
Будiвлi та споруди 10-50 рокiв
Виробниче обладнання 5-20 рокiв
Транспортнi засоби 5-10 рокiв
Земля Не амортизується
Незавершене будiвництво Не амортизується
Витрати на ремонт i техобслуговування вiдносяться до витрат по мiрi їх виникнення. Найбiльш
значнi витрати на реконструкцiю i модернiзацiю капiталiзуються, а об'єкти, якi було замiнено,
списуються. Прибутки та збитки вiд списання основних засобiв вiдносяться на фiнансовi
результати за мiрою їх виникнення. Витрати на проведення капiтального ремонту Група
вiдображає як окремий компонент у складi основних засобiв за умови дотримання критерiїв
визнання.
На кожну звiтну дату Група визначає наявнiсть ознак можливого знецiнення активiв. Якщо подiбнi
ознаки мають мiсце, Група проводить оцiнку вартостi вiдшкодування такого активу. Виявлення
ознак знецiнення основних засобiв передбачає використання оцiнок, якi включають, зокрема,
причину, термiн i суму знецiнення. Знецiнення ґрунтується на аналiзi значного числа факторiв,
таких як змiни в поточних умовах конкуренцiї, очiкуваний темп зростання в галузi, збiльшення
вартостi капiталу, змiни в можливостях залучення фiнансування у майбутньому, технологiчне
вiдставання, припинення обслуговування, поточна вартiсть замiщення та iншi змiни в обставинах,
що вказують на наявнiсть знецiнення. Визначення суми очiкуваного вiдшкодування вимагає
використання оцiнок керiвництва. Визначення справедливої цiнностi вiд використання включає
методи дисконтованих грошових потокiв, що вимагають вiд Групи проведення оцiнки очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв, а також вибору обґрунтованої ставки дисконтування для розрахунку
приведеної вартостi таких грошових потокiв. Зазначенi оцiнки, включно iз використаною
методологiєю, можуть в iстотнiй мiрi вплинути на вартiсть, що буде вiдшкодовано, i, в кiнцевому
рахунку, на суму знецiнення основних засобiв. У 2016 i 2015 роках Групою не було виявлено
ознак знецiнення.
5. Основнi положення облiкової полiтики (продовження)
ж) Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю, за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується
прямолiнiйним методом протягом строку використання даних активiв (3-5 рокiв). Очiкуваний
строк корисного використання i метод амортизацiї перевiряються на кiнець кожного звiтного року.
з) Оренда
Оренда класифiкується як фiнансова оренда, якщо вона передбачає передачу орендарю всiх
iстотних ризикiв та винагород, пов'язаних з володiнням активiв. Операцiйна оренда – будь-яка
iнша оренда, крiм фiнансової. Активи за договорами фiнансової оренди визнаються активами за їх
справедливою вартiстю на дату початку оренди, або за поточною вартiстю мiнiмальних орендних
платежiв, якщо ця сума нижча. Вiдповiднi зобов'язання перед орендодавцем вiдображаються в
звiтi про фiнансовий стан як зобов'язання з фiнансової оренди. Оренднi платежi розподiляються

мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань таким чином, щоб
забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань.
Фiнансовi витрати вiдображаються безпосередньо в консолiдованому звiтi про сукупний дохiд,
якщо вони не є прямо пов'язаними iз квалiфiкованим активом. В останньому випадку вони
капiталiзуються вiдповiдно з загальною полiтикою Групи з облiку витрат за кредитами i позиками.
Непередбаченi оренднi плати вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi.
Доходи або витрати за договорами операцiйної оренди визнаються у звiтi про сукупний дохiд
лiнiйним методом протягом строку оренди.
Платежi з операцiйної оренди визнаються як витрати рiвномiрно протягом усього термiну оренди,
за винятком випадкiв, коли iнший систематичний метод облiку дозволяє бiльш точно вiдобразити
характер отримання вигод вiд орендованого активу. У 2016 i 2015 роках Група не приймала i не
передавала активи в операцiйну i фiнансову оренду.
и) Резерви
Резерви визнаються, якщо Група внаслiдок певної подiї в минулому має юридичнi або добровiльно
взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi знадобиться
вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi.
к) Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно
тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою
вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй
iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, проти якого iснуватиме можливiсть
зарахування тимчасової рiзницi. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за
податковими ставками, застосування яких очiкується в перiод реалiзацiї активу або погашення
зобов'язання, на основi чинних або по сутi чинних на кiнець звiтного перiоду податкових ставок.
л) Визнання виручки
Виручка визнається в тiй сумi, в якiй iмовiрне надходження економiчних вигод Групи, i в той же
час сума таких вигод може бути надiйно визначена. Виручка вiд продажу продукцiї визнається в
момент передачi покупцевi суттєвих ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на товар.
Виручка, яка виникає вiд продажу послуг, визнається в тому звiтному перiодi, в якому наданi
послуги. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю винагороди, що отримана або пiдлягає
отриманню. Якщо не є можливим достовiрно визначити справедливу вартiсть отриманої
винагороди, то виручка оцiнюється за справедливою вартiстю проданих товарiв чи наданих
послуг.
5. Основа положення облiкової полiтики (продовження)
м) Виплати працiвникам. Зобов’язання по пенсiйних внесках
Група здiйснює внески у вiдношеннi своїх працiвникiв до Державного пенсiйного фонду України.
Внески розраховуються як вiдсотки вiд поточної валової заробiтної плати i вiдносяться на витрати
того перiоду, у якому вони були понесенi. Додатковi пенсiї та iншi винагороди пiсля закiнчення
трудової дiяльностi включенi в заробiтну плату та пов'язанi з нею нарахування в консолiдованому
звiтi про прибутки i збитки.
н) Виплати працiвникам. Зобов’язання по пенсiйних виплатах
Група приймає участь в обов'язковому державному пенсiйному планi зi встановленими виплатами,
який передбачає пенсiйнi виплати працiвникам, що зайнятi на роботах з особливо шкiдливими i
особливо важкими умовами працi. Зобов'язання, визнанi в консолiдованому звiтi про фiнансовий
стан щодо пенсiйних планiв зi встановленими виплатами, є поточною вартiстю майбутнiх виплат
станом на звiтну дату, за вирахуванням коригувань пiд невизнанi актуарнi прибутки або збитки i
вартiсть минулих послуг. Зобов'язання по пенсiйних виплатах розраховуються щороку.
.6. Виручка
За роки, що закiнчились 31 грудня, виручка була представлена наступним чином:
2016 2015
Виручка вiд реалiзацiї виробленої (готової) продукцiї 157 931 209 545

Виручка вiд реалiзацiї iншої продукцiї, товарiв i послуг 2 572 2 946
160 503 212 491
Виручка, отримана вiд п’яти найбiльших контрагентiв, за 2016 i 2015 роки становить вiдповiдно
58% i 64% вiд загальної виручки Групи.
7. Собiвартiсть реалiзацiї
За роки, що закiнчились 31 грудня, собiвартiсть реалiзацiї була представлена наступним чином:
2016 2015
Сировина та матерiали (115 219) (121 385)
Заробiтна плата i нарахування на заробiтну плату (14 528) (11 572)
Амортизацiя виробничого обладнання (4 910) (4 754)
Послуги з монтажу готової продукцiї (3 584) (5 968)
Транспортнi витрати (3 435) (2 138)
Паливо i електроенергiя (2 588) (1 403)
Собiвартiсть реалiзованих товарiв (375) (324)
Iншi накладнi виробничi витрати (317) (591)
Змiна в залишках готової продукцiї та незавершеного виробництва 16 740 (18 314)
(128 216) (166 449)
8. Адмiнiстративнi витрати
За роки, що закiнчились 31 грудня, адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
2016 2015
Заробiтна плата i нарахування на заробiтну плату (14 855) (10 212)
Послуги стороннiх органiзацiй (3 322) (3 132)
Паливо i електроенергiя (1 574) (1 921)
Амортизацiйнi витрати (586) (700)
Витрати по податках, окрiм податку на прибуток (430) (276)
Витрати на вiдрядження та представницькi витрати (137) (315)
Iншi витрати (1 351) (591)
(22 255) (17 147)
9. Витрати на збут
За роки, що закiнчились 31 грудня, витрати на збут були представленi наступним чином:
2016 2015
Заробiтна плата i нарахування на заробiтну плату (2 641) (2 432)
Транспортнi витрати (2 681) (2 321)
Витрати на рекламу та маркетинговi послуги (613) (1 007)
Витрати на вiдрядження (93) (208)
Витрати по митному оформленню (21) (44)
Амортизацiя обладнання пов'язаного зi збутом (31) (43)
Iншi витрати (328) (274)
(6 408) (6 329)
10. Iншi операцiйнi доходи/(витрати), нетто
За роки, що закiнчились 31 грудня, iншi операцiйнi доходи/(витрати), нетто були представленi
наступним чином:
Прим. 2016 2015
Iншi операцiйнi доходи
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 58 816
Iншi доходи 333 1 263

391 2 079
Iншi операцiйнi витрати
Збиток вiд вибуття оборотних активiв (819) (667)
Послуги стороннiх органiзацiй (606) (538)
Витрати на пiдтримання соцiальної iнфраструктури (567) (417)
Заробiтна плата i нарахування на заробiтну плату (522) (421)
Витрати на створення резерву сумнiвних боргiв 17 (508) (1 748)
Дохiд (збиток) вiд операцiйних курсових рiзниць (252) (255)
Витрати по списанню дебiторської заборгованостi (143) (4)
Амортизацiя об'єктiв соцiальної iнфраструктури (115) (126)
Штрафнi санкцiї (37) (3)
Збиток вiд вибуття необоротних активiв (14) (22)
Iншi витрати (472) (458)
(4 055) (4 659)
Всього iншi операцiйнi доходи/(витрати), нетто (3 664) (2 580)

11. Фiнансовi доходи (витрати), нетто
За роки, що закiнчились 31 грудня, фiнансовi доходи/(витрати), нетто, були представленi
наступним чином:
2016 2015
Нарахованi доходи за вiдсотками до отримання 272 149
Нарахованi витрати за вiдсотками до сплати (3 043) (3 116)
Нарахованi витрати за вiдсотками вiд зобов'язань по пенсiйним виплатам (775) (378)
Збиток вiд неоперацiйних курсових рiзниць (302) (3 635)
(3 848) (6 980)
12. Витрати (доходи) з податку на прибуток
За роки, що закiнчились 31 грудня, витрати з податку на прибуток були представленi наступним
чином:
2016 2015
Витрати з поточного податку на прибуток 87 2 839
Вiдстроченi податки на прибуток (1 258) (881)
Витрати (доходи) з податку на прибуток (1 171) 1 958
Прибуток / (збиток) до оподаткування (3 888) 13 006
Податок на прибуток згiдно з дiючою ставкою 18% (700) 2 341
Вплив постiйних рiзниць (471) (383)
(1 171) 1 958
Вiдстроченi податковi активи (зобов’язання) станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв були
представленi наступним чином:
31 грудня 2016 Визнанi в складi прибутку (збитку) Визнанi в складi iнших сукупних доходiв 31
грудня 2015
Основнi засоби, необоротнi активи (2 450) 213 - (2 663)
Запаси 615 1 117 - (502)
Зобов'язання по пенсiйних виплатах 325 52 55 218
Забезпечення виплат невикористаних вiдпусток - (36) - 36

Дебiторська заборгованiсть 447 426 - 21
Розрахунки за нарахованими вiдсотками - (46) - 46
Податковi збитки попереднiх перiодiв - (468) - 468
Всього податковi зобов'язання (1 063) 1 258 55 (2 376)

12. Витрати (доходи) з податку на прибуток (продовження)
Вiдстроченi податковi зобов’язання станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв були представленi
наступним чином:
31 грудня 2015 Вiдноситься до прибутку (збиткiв) Визнанi в складi iнших сукупних доходiв 31
грудня 2014
Основнi засоби, необоротнi активи (2 663) 837 - (3 500)
Запаси (502) (134) - (368)
Зобов'язання по пенсiонних виплатах 218 (10) 10 218
Забезпечення виплат невикористаних вiдпусток 36 (172) - 208
Iншi оборотнi активи 21 (128) - 149
Розрахунки за нарахованими вiдсотками 46 20 - 26
Податковi збитки попереднiх перiодiв 468 468 - - (2 376) 881 10 (3 267)
13. Основнi засоби
Станом на 31 грудня, основнi засоби були представленi наступним чином:
Земля i будiвлi Виробниче обладнання Транспортнi засоби Незавершене будiвництво Всього
Первiсна вартiсть
на 31 грудня 2014 року 46 122 35 636 1 696 435 83 889
Придбання - 908 631 40 1 579
Вибуття - (32) - - (32)
Трансфер 368 - - (368) на 31 грудня 2015 року 46 490 36 512 2 327 107 85 436
Придбання - 795 668 184 1 647
Вибуття - (54) (271) - (325)
Трансфер - 53 - (53) на 31 грудня 2016 року 46 490 37 306 2 724 238 86 758
13. Основнi засоби (продовження)
Земля i будiвлi Виробниче обладнання Транспортнi засоби Незавершене будiвництво Всього
Накопичена амортизацiя
на 31 грудня 2014 року 16 321 15 834 1 030 - 33 185
Амортизацiя за перiод 2 500 2 954 108 - 5 562
Вибуття - (10) - - (10)
на 31 грудня 2015 року 18 821 18 778 1 138 - 38 737
Амортизацiя за перiод 2 526 2 876 151 - 5 553
Вибуття - (34) (127) - (161)

на 31 грудня 2016 року 21 347 21 620 1 162 - 44 129
Чиста балансова вартiсть
на 31 грудня 2016 року 25 143 15 686 1 562 238 42 629
на 31 грудня 2015 року 27 669 17 734 1 189 107 46 699
на 31 грудня 2014 року 29 801 19 802 666 435 50 704
Станом на 31 грудня 2016 року основнi засоби, балансова вартiсть яких складала 17 251 тис.
гривень (2015: 18 855), виступали в якостi забезпечення за договорами позик (Примiтка 20).
Станом на 31 грудня 2016 року первiсна вартiсть повнiстю замортизованих об’єктiв, якi ще
використовуються, становила 11 295 тис. гривень (2015: 9 206).
У 2016 роцi до складу статтi «Амортизацiйнi витрати» було включено витрати з амортизацiї
нематерiальних активiв у сумi 66 тис. гривень (2015: 61)
Балансова вартiсть об’єктiв соцiальної iнфраструктури та iнших невиробничих активiв станом на
31 грудня 2016 року становила 1 459 тис. гривень
(2015: 1 574).
За роки, що закiнчилися 31 грудня 2016 та 2015 року, збиткiв вiд знецiнення основних засобiв не
було виявлено.
Група не приймала i не передавала активи в операцiйну i фiнансову оренду в 2016 та 2015 роках.
14. Товарно-матерiальнi запаси
Станом на 31 грудня, товарно-матерiальнi запаси були представленi наступним чином:
2016 2015
Незавершене виробництво 47 612 30 551
Сировина та матерiали 11 035 5 193
Готова продукцiя 3 967 4 288
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 3 696 2 227
Iншi запаси 648 335
Запаси без урахування знецiнення 66 958 42 594
Резерв пiд знецiнення запасiв (3 416) (2 790)
Товарно-матерiальнi запаси 63 542 39 804
У 2016 роцi списання запасiв загальною сумою 819 тис. гривень (2015: 667) було визнано у складi
iнших операцiйних витрат у статтi «Збиток вiд вибуття оборотних активiв» (Примiтка 10).
Товарно-матерiальнi запаси не виступали в якостi забезпечення по кредитах.
15. Торгова дебiторська заборгованiсть, нетто
Станом на 31 грудня, торгова дебiторська заборгованiсть, нетто, була представлена наступним
чином:
Прим. 2016 2015
Торгова дебiторська заборгованiсть 9 430 1 751
Резерв сумнiвних боргiв пiд торгову дебiторську заборгованiсть 17 (1 452) (1 456)
7 978 295
Станом на 31 грудня 2016 i 2015 рокiв, частка найбiльш значного дебiтора вiдповiдно складає
приблизно 39% i 68% вiд загальної балансової вартостi торгової дебiторської заборгованостi.
16. Передоплати та iншi оборотнi активи, нетто
Станом на 31 грудня, аванси виданi та iншi оборотнi активи були представленi наступним чином:
Прим. 2016 2015
Передоплати постачальникам 18 704 2 530
Податки до вiдшкодування та переплати за податками 2 309 1 038
Iнша дебiторська заборгованiсть 1 380 13
Резерв сумнiвних боргiв по передоплатi i iншим оборотним активам 17 (1 033) (577)

21 360 3 004
17. Резерви сумнiвних боргiв
Станом на 31 грудня, резерви сумнiвних боргiв були представленi наступним чином:
Резерв пiд виданi передоплати та iншi оборотнi активи Резерв пiд торгову дебiторську
заборгованiсть Всього
на 31 грудня 2014 року 358 472 830
Витрати на створення / (доходи вiд списання) резерву сумнiвних боргiв 406 1 342 1 748
Вибуття (187) (358) (545)
на 31 грудня 2015 року 577 1 456 2 033
Витрати на створення / (доходи вiд списання) резерву сумнiвних боргiв 508 - 508
Вибуття (52) (4) (56)
на 31 грудня 2016 року 1 033 1 452 2 485
18. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 31 грудня, грошовi кошти та їх еквiваленти були представленi наступним чином:
2016 2015
Грошовi кошти в банках, українськi гривнi 1 122 527
Грошовi кошти в банках, долари США 18 3
Грошовi кошти в банках, росiйськi рублi - 80
Грошовi кошти в банках, євро - 89
Депозит до 3-х мiсяцiв, українськi гривнi 5 501 800
6 641 1 499
Станом на 31 грудня 2016 року банкiвський депозит був представлений депозитом в українських
гривнях з вiдсотковою ставкою 7,5% iз строком виплати суми 4 000 тисяч гривень до 5 сiчня 2017,
суми 1 501 тисяч гривень до 10 сiчня 2017р.
Iнформацiя щодо кредитного рейтингу банкiв (Moody’s), на рахунках у яких Група має залишки
грошових коштiв та їх еквiвалентiв, представленi нижче:
2016 2015
A1
А2 5 722
51 237
Caa3 50 Сa - 74
Baa2 859 1
Без рейтингу 5 187
6 641 1 499
19. Акцiонерний капiтал
Станом на 31 грудня, акцiонерний капiтал був представлений наступним чином:
% 2016 % 2015
Dragon Capital Investments Limited 93% 1 641 93% 1 641
DRGN Limited 5% 90 5% 90
Iншi 2% 29 2% 29
1 760 1 760
Акцiонерний капiтал Групи нараховує 7 039 082 простих акцiй, номiнальною вартiстю 0,25
українських гривень кожна.
За 2016 рiк та до дати затвердження даної консолiдованої фiнансової звiтностi Група не
нараховувала та не виплачувала дивiденди.
20. Процентнi кредити та позики
Станом на 31 грудня, процентнi кредити та позики були представленi наступним чином:

2016 2015
Довгостроковi вiдсотковi кредити та позики 645 7 905
За вирахуванням: Поточна частина довгострокових зобов'язань (378) (7 639)
Всього довгостроковi вiдсотковi кредити та позики 267 266
Короткостроковi вiдсотковi кредити та позики 19 820 5 000
Поточна частина довгострокових зобов'язань 378 7 639
Всього короткостроковi вiдсотковi кредити та позики 20 198 12 639
Всього вiдсотковi кредити та позики 20 465 12 905
Станом на 31 грудня, зобов’язання Групи за процентними кредитами та позиками були
представленi наступним чином:
Довгостроковi вiдсотковi кредити та позики
Фiнансова установа Валюта % Дата погашення Вид кредиту 2016 2015
ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» Гривня 16,0% 09.11.2018 Кредитна лiнiя 266 405
ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» Гривня 11,90% 17.07.2018 Кредитна лiнiя 379 ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» Гривня 23,0% 31.01.2017 Кредитна лiнiя - 7 500
Всього 645 7 905
Поточна частина довгострокових зобов'язань
Фiнансова установа Валюта % Дата погашення Вид кредиту 2016 2015
ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» Гривня 16,0% 09.11.2018 Кредитна лiнiя (139) (139)
ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» Гривня 11,90% 17.07.2018 Кредитна лiнiя (239) ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» Гривня 23,0% 31.01.2017 Кредитна лiнiя - (7 500)
Всього (378) (7 639)

Короткостроковi вiдсотковi кредити та позики
Фiнансова установа Валюта % Дата погашення Вид кредиту 2016 2015
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Гривня 18%-19,5% 15.07.2017 Кредитна лiнiя 11 570 ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» Гривня 19,5% 31.01.2017 Кредитна лiнiя 8 250 ПАТ «Укрсоцбанк» Гривня 20,5%-23% 09.09.2016 Кредитна лiнiя - 5 000
Всього 19 820 5 000
Деякi кредитнi угоди мiстять фiнансовi та нефiнансовi умови по вiдношенню до Групи.
Цi умови передбачають собою обмеження щодо певних операцiй та iншi обмеження.
Керiвництво вважає, що всi умови кредитних угод було виконано.
Станом на 31 грудня, забезпечення кредитiв та позик було представлено наступним чином:
2016 2015
Майбутнi майновi надходження за доходами вiд реалiзацiї
Земля i будiвлi 82 280
5 192 17 847
Виробниче обладнання 10 824 629
Транспортнi засоби 1 235 379
99 531 18 855
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв, всi угоди позик були забезпеченi угодами застави.
21. Торгова кредиторська заборгованiсть

Торгова кредиторська заборгованiсть представлена заборгованiстю Групи перед постачальниками
та пiдрядниками i станом на 31 грудня 2016 року складає 4 681 тис. гривень (2015: 5 368).
Станом на 31 грудня 2016 i 2015 рокiв, частка найбiльш значного кредитора вiдповiдно становить
приблизно 29% i 24% вiд загальної балансової вартостi торгової кредиторської заборгованостi.
22. Передоплати одержанi та iншi короткостроковi зобов’язання
Станом на 31 грудня, передплати, одержанi вiд покупцiв, та iншi короткостроковi зобов’язання
були представленi наступним чином:
2016 2015
Аванси покупцiв 55 034 8 926
Забезпечення виплат невикористаних вiдпусток 1 867 828
Розрахунки по заробiтнiй платi 1 607 450
Заборгованiсть по податках i обов'язкових платежах
Заборгованiсть перед соцiальними фондами i нарахованим штрафам, пенями, неустойками 1 039
311 117
215
Розрахунки за нарахованими вiдсотками - 255
Iнша кредиторська заборгованiсть 790 509
60 647 11 300
23. Зобов’язання за пенсiйними виплатами
Група здiйснює внески до Пенсiйного фонду України, визначенi згiдно встановлених ставок вiд
суми нарахованої заробiтної плати працiвникам ПАТ «Карлiвський машинобудiвний завод». Такi
витрати в звiтi про прибутки i збитки вiдносяться в тому перiодi, в якому була нарахована
заробiтна плата. Група також має юридичне зобов'язання компенсувати Пенсiйному фонду
України суму додаткових пенсiй, що виплачуються певним категорiям теперiшнiх та колишнiх
спiвробiтникiв Групи. Витрати, пов'язанi з цим планом, нараховуються з використанням методу
прогнозованої умовної одиницi вiдносно тих спiвробiтникiв, якi мають право на такi виплати. Усi
пенсiйнi плани в Українi не є забезпеченими. Зобов'язання за планами зi встановленими виплатами
розрахованi з використанням ухвалених актуарних технiк.
Станом на 31 грудня 2016 року, план з визначеними виплатами поширюється на 33 дiючих
спiвробiтникiв (2015: 45 осiб). На цей час 51 колишнiх працiвникiв отримують такi виплати (2015:
42 особи).
Основнi припущення, використанi для визначення зобов'язань по пенсiйних виплатах, наведенi
нижче:
2016 2015
Ставка дисконтування 16,0% 19,0%
Очiкуване збiльшення заробiтної плати 5,0% 5,0-12,0%
Змiни в приведенiй вартостi зобов'язань за пенсiйними планами зi встановленими виплатами
представленi нижче:
2016 2015
Вартiсть послуг поточного перiоду 1 209 1 212
Процентнi витрати 775 378
Виплаченi винагороди (489) (434)
Актуарнi доходи / (витрати) 308 53
Поточна вартiсть зобов'язань за станом на 31 грудня 1 803 1 209
Вплив на зобов’язання по пенсiйних виплатах вiд змiн в основних припущеннях наведено нижче:
2016 2015
Збiльшення/зменшення дисконтної ставки на 1% (98)/110 (50) / 55
Збiльшення/зменшення заробiтної плати на 1% 97/(86) 12 / (12)
24. Управлiння фiнансовими ризиками
Використання фiнансових iнструментiв наражає Групу на наступнi види ризику:
- кредитний ризик;

- ризик лiквiдностi;
- ринковий ризик;
- управлiння капiталом.
У даному поясненнi представлена iнформацiя про схильнiсть Групи до кожного з зазначених
ризикiв, про цiлi Групи, її полiтику та процедури оцiнки i управлiння даними ризиками, i про
пiдходи Групи до управлiння капiталом. Додаткова iнформацiя кiлькiсного характеру
розкривається в iнших роздiлах даної фiнансової звiтностi.
Керiвництво Групи несе повну вiдповiдальнiсть за створення та здiйснення нагляду за системою
управлiння ризиками.
Полiтика Групи з управлiння ризиками розроблена з метою iдентифiкацiї та аналiзу ризикiв, яким
пiддається Група, встановлення допустимих граничних значень ризику i вiдповiдних механiзмiв
контролю, а також для монiторингу ризикiв та дотримання встановлених обмежень. Полiтика i
системи управлiння ризиками регулярно аналiзуються на предмет необхiдностi внесення змiн у
зв'язку зi змiнами ринкових умов та дiяльностi Групи.
Концентрацiї ризику виникають, коли декiлька контрагентiв здiйснюють схожi види господарськоекономiчної дiяльностi, ведуть дiяльнiсть в одному географiчному регiонi або мають схожi
географiчнi характеристики, якi призводять до того, що змiни економiчних, полiтичних та iнших
умов однаковим чином впливають на здатнiсть даних контрагентiв виконати борговi зобов'язання.
Концентрацiї вказують на вiдносну чутливiсть результатiв дiяльностi Групи до подiй, що мають
вплив на конкретну галузь економiчної дiяльностi або географiчний регiон.
Кредитний ризик
Це ризик того, що одна сторона за фiнансовим iнструментом заподiє фiнансовi збитки iншiй
сторонi внаслiдок невиконання своїх зобов'язань за вiдповiдним договором, i виникає даний ризик
переважно у зв'язку з дебiторською заборгованiстю клiєнтiв Групи.
Для зниження кредитних ризикiв фiнансовим управлiнням Групи була розроблена кредитна
полiтика, вiдповiдно до якої всi контрагенти компанiй Групи пiддаються ретельному аналiзу на
кредитоспроможнiсть.
Група створює оцiночний резерв пiд знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi,
який являє собою розрахункову оцiнку величини вже понесених кредитних збиткiв. Основними
компонентами даного оцiночного резерву є компонент конкретних збиткiв, що вiдноситься до
активiв, величина кожного з яких окремо є значною, i компонент сукупного збитку, який
визначається для групи (портфеля) подiбних мiж собою активiв у вiдношеннi вже понесених, але
ще не зафiксованих збиткiв. Розрахункова оцiнка величини загального збитку визначається на
пiдставi статистичних даних за минулi перiоди щодо платежiв за подiбними фiнансовими
активами.
Максимальна розмiр кредитного ризику
Для фiнансового активу максимальним розмiром кредитного ризику зазвичай є його балансова
вартiсть за вирахуванням:
- Сум, що взаємно зараховуються вiдповiдно до МСБО (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти розкриття та подання iнформацiї»;
- Збиткiв вiд знецiнення, визнаних вiдповiдно до МСБО (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти визнання та оцiнка».
Станом на звiтнi дати максимальний рiвень кредитного ризику складає:
2016 2015
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 7 978 295
Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 641 1 499
14 619 1 794
Перiод непогашення
Станом на 31 грудня аналiз непогашеної дебiторської заборгованостi представлений наступним
чином:
2016 2015
Загальна сума Знецiнення Загальна сума Знецiнення
Перiод прострочення дебiторської заборгованостi

Не прострочена дебiторська заборгованiсть 2 250 - 13 1-30 днiв 3 593 - 240 31-60 днiв 2 135 - 9 61-90 днiв - - 23 91-120 днiв - - - 121-180 днiв - - 10 181-365 днiв - - - понад 365 днiв 1 452 (1 452) 1 456 (1 456)
9 430 (1 452) 1 751 (1 456)
Виходячи зi статистики неплатежiв за минулi роки, Група вважає, що у вiдношеннi
непростроченої торгової дебiторської заборгованостi, або простроченої не бiльше нiж на 90 днiв,
не потрiбно створювати оцiночний резерв пiд її знецiнення.
Група використовує рахунки оцiночних резервiв для вiдображення збиткiв вiд знецiнення торгової
дебiторської заборгованостi, утримуваних до погашення, за винятком випадкiв, коли Група
переконана, що повернення належної суми неможливе; в цьому випадку сума, яка не може бути
стягнута, списується шляхом безпосереднього зменшення вартостi вiдповiдного фiнансового
активу.
Аналiз прострочених фiнансових активiв по термiнах
Група нараховує резерв на зменшення вартостi (сумнiвних боргiв), якщо вiн вiдповiдає принаймнi
одному з таких критерiїв сумнiвностi:
- перiод непогашення бiльше, нiж 90 днiв;
- дуже ймовiрно, що з боргами не збираються розраховуватися.
Група нараховує резерв сумнiвних боргiв у розмiрi 100% вiд суми заборгованостi, яка вiдповiдає
критерiям сумнiвностi, i визнає це в якостi збитку в статтi консолiдованого звiту про прибутки i
збитки звiтного перiоду. Iстотнi непогашенi залишки переглядаються на постiйнiй основi.
Ризик лiквiдностi
Ризик того, що Група зiштовхнеться з труднощами при врегулюваннi фiнансових зобов'язань,
наприклад, якщо фiнансове зобов'язання необхiдно врегулювати, а у боржника немає достатньої
кiлькостi грошових коштiв для здiйснення платежу, i вiн не в змозi отримати iнший вид позики
для рефiнансування.
Станом на 31 грудня 2016 року аналiз ризику лiквiдностi представлений наступним чином:
До 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 3 рокiв Всього
Фiнансовi зобов'язання
Зобов'язання за позиками 8 793 12 475 281 21 549
Кредиторська та iнша заборгованiсть 7 637 2 657 - 10 294
16 430 15 132 281 31 843
Станом на 31 грудня 2015 року аналiз ризику лiквiдностi представлений наступним чином:
Фiнансовi зобов'язання
Зобов'язання за позиками 2 811 12 256 309 15 376
Кредиторська та iнша заборгованiсть 4 276 3 466 - 7 742
7 087 15 722 309 23 118
Зазвичай Група забезпечує наявнiсть грошових коштiв, доступних на першу вимогу, в обсязi,
достатньому для покриття очiкуваних операцiйних витрат протягом 30 днiв. При цьому не
враховується потенцiйний вплив виняткових обставин, виникнення яких не можна було
обґрунтовано передбачити, наприклад, стихiйних лих, вiйськових дiй.
Ринковий ризик
Ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки за фiнансовими iнструментами
будуть коливатися в результатi змiн у ринкових цiнах. Вiн може бути викликаний, наприклад,
змiною курсiв iноземних валют, якщо дебiторська i кредиторська заборгованiсть вираженi у
валютi, вiдмiннiй вiд функцiональної валюти Групи, або зобов'язання має змiнну процентну
ставку.
Ринковий ризик включає в себе валютний ризик, ризик процентної ставки та iншi цiновi ризики.

Валютний ризик, тобто ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн курсiв обмiну валют, вiдмiнних вiд
функцiональної валюти Групи, якою є українська гривня.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв збiльшення (зменшення) курсу євро, росiйського рубля i
долара США по вiдношенню до наступних валют збiльшило (зменшило) б величину прибутку або
збитку за перiод на вказанi нижче суми.
24. Управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
2016 Збiльшення/ зменшення валютної ставки Ефект впливу на прибуток до оподаткування
росiйськi рублi / українськi гривнi 10% (41)
росiйськi рублi / українськi гривнi -10% 41
євро / українськi гривнi 10% (8)
євро / українськi гривнi -10% 8
Станом на 31 грудня 2016 року у Групи iснують довгостроковi i короткостроковi активи та
зобов'язання в наступних валютах:
Вид (зобов'язання) / активу Валюта Сума станом на 31 грудня 2016
Торгова кредиторська заборгованiсть євро (84)
Торгова кредиторська заборгованiсть росiйськi рублi (411)
2015 Збiльшення/ зменшення валютної ставки Ефект впливу на прибуток до оподаткування
росiйськi рублi / українськi гривнi 15% (35)
росiйськi рублi / українськi гривнi -15% 35
долари США / українськi гривнi 90% 3
долари США / українськi гривнi -10% євро / українськi гривнi 90% 11
євро / українськi гривнi -10% (1)
Станом на 31 грудня 2015 року у Групи iснують довгостроковi i короткостроковi активи та
зобов'язання в наступних валютах:
Вид (зобов'язання) / активу Валюта Сума станом на 31 грудня 2015
Торгова кредиторська заборгованiсть євро (77)
Торгова кредиторська заборгованiсть росiйськi рублi (314)
Грошовi кошти та їх еквiваленти долари США 3
Грошовi кошти та їх еквiваленти росiйськi рублi 80
Грошовi кошти та їх еквiваленти євро 89
Ризик процентної ставки
Ризик процентної ставки зазвичай виникає стосовно фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань
з плаваючою процентною ставкою. Схильнiсть до валютного ризику визначається по вiдношенню
до функцiональної валюти Групи. За роки, що закiнчилися 31 грудня 2016 i 2015 рокiв, Група не
мала фiнансових зобов'язань зi змiнною процентною ставкою.
25. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв вiдповiдає вимогам МСБО (IAS) 32
«Фiнансовi iнструменти - розкриття та подання iнформацiї» i МСБО (IAS) 39 «Фiнансовi
iнструменти - визнання та оцiнка». Справедлива вартiсть – це сума, за якою можна обмiняти

фiнансовий iнструмент в операцiї мiж добре обiзнаними, зацiкавленими та незалежними
сторонами, крiм випадкiв примусового або лiквiдацiйної продажу. У зв'язку з вiдсутнiстю на
даний момент ринку для бiльшої частини фiнансових iнструментiв Групи, для визначення їхньої
справедливої вартостi необхiдно вдаватися до такого способу оцiнки, який враховує економiчнi
умови та специфiчнi ризики, пов'язанi з конкретним iнструментом. Представленi оцiнки можуть не
вiдображати суми, якi Група змогла б отримати при фактичнiй реалiзацiї наявного у неї пакета тих
чи iнших фiнансових iнструментiв.
Фiнансовi активи, що вiдображаються за амортизованою вартiстю. Балансова вартiсть грошових
коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської заборгованостi, балансова вартiсть яких
приблизно дорiвнює справедливiй вартостi.
Зобов'язання, що вiдображаються за амортизованою вартiстю. Оцiночна справедлива вартiсть
iнструментiв з фiксованою процентною ставкою i встановленим термiном погашення була
визначена на пiдставi очiкуваних грошових потокiв, дисконтованих за поточними вiдсотковими
ставками для нових iнструментiв з аналогiчним кредитним ризиком та термiном погашення.
Справедлива вартiсть зобов'язань, що погашаються на вимогу або пiсля закiнчення термiну
(«безстроковi зобов'язання»), розраховується як сума, що пiдлягає виплатi на вимогу,
дисконтована, починаючи з першої дати, на яку сума може бути пред'явлена до оплати. Балансова
вартiсть позик i кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює справедливiй вартостi.
Надалi представлено порiвняння балансової та справедливої вартостi фiнансових iнструментiв
Групи, вiдображених у фiнансовiй звiтностi:
31 грудня 2016 31 грудня 2015
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
Фiнансовi активи
Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 641 6 641 1 499 1 499
Торгова дебiторська заборгованiсть 7 978 7 978 295 295
Фiнансовi зобов'язання
Довгостроковi вiдсотковi кредити та позики 267 267 266 266
Короткостроковi вiдсотковi кредити та позики 20 198 20 198 12 639 12 639
Торгова кредиторська заборгованiсть 4 681 4 681 5 368 5 368
Iншi короткостроковi зобов'язання 790 790 512 512
Оскiльки для бiльшостi фiнансових iнструментiв Групи не iснує готового доступного ринку, при
визначеннi їхньої справедливої вартостi необхiдно застосовувати професiйнi судження на основi
поточної економiчної ситуацiї та конкретних ризикiв, властивих для даного iнструменту. Всi
фiнансовi активи та зобов’язання вiдносяться до 3 рiвня iєрархiї. Оцiнки, представленi у цiй
фiнансовiй звiтностi, не обов’язково вiдображають суми, за якi Група могла б реалiзувати на ринку
повний пакет того або iншого iнструменту.
На думку Керiвництва Групи балансова вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань,
визнана у фiнансовiй звiтностi, приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
Протягом звiтного перiоду не було переходiв мiж рiвнями оцiнки справедливої вартостi 1 i 2, а
також переходiв до / з Рiвня 3.
26. Управлiння капiталом
Група розглядає борговi зобов'язання i чистi активи, призначенi для розподiлу мiж учасниками як
основне джерело фiнансування. Управлiння капiталом Групи переслiдує такi цiлi: забезпечення
спроможностi Групи функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства для отримання
доходiв учасниками i вигод iншими зацiкавленими особами, а також забезпечення фiнансування
операцiйних потреб Групи, капiтальних витрат i стратегiї розвитку Групи. Менеджмент Групи
аналiзує структуру капiталу на перiодичнiй основi. В якостi частини цього огляду керiвництво
оцiнює вартiсть капiталу та ризики, пов'язанi з кожною статтею капiталу. Полiтика Групи
передбачає пiдтримання значення даного коефiцiєнта в межах 30%. Коефiцiєнт вiдношення
чистого боргу до власного капiталу на 31 грудня 2016 i 2015 рокiв представлений наступним
чином:
Прим. 2016 2015
Вiдсотковi кредити та позики 20 20 464 12 905

За вирахуванням грошових коштiв 18 (6 641) (1 499)
Чиста заборгованiсть 13 823 11 406
Капiтал 53 607 56 577
Капiтал i чиста заборгованiсть 67 430 67 983
Коефiцiєнт фiнансового важеля 20% 17%
27. Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони
За 2016 та 2015 роки витрати, пов'язанi iз заробiтною платою керiвництву Групи, склали 6 509 тис.
гривень та 3 363 тис. гривень, вiдповiдно. Провiдний управлiнський персонал протягом 2016 року
складався в середньому iз 11 осiб (2015р.: 8 осiб)
До складу статтi «Iнша дебiторська заборгованiсть» включенi позики ключовому персоналу в
розмiрi 555 тис. гривень (2015: 17). Позики являють собою безкоштовну поворотну фiнансову
допомогу, термiном на 3 роки.
Будь-якi iншi операцiї з пов'язаними особами (окрiм вище перерахованих) за роки, що закiнчились
31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 року були вiдсутнi.
28. Умовнi та iншi зобов’язання
Податкове законодавство: Українськi податковi органи все частiше спрямовують свою увагу на
бiзнес-спiльноту. В результатi, українське податкове середовище схильне до частих змiн їх
непослiдовному тлумаченню. Недотримання українських законiв та правил може призвести до
застосування строгих санкцiй та пенi. Керiвництво Групи вважає, що можливi змiни в
податковому законодавствi не будуть мати суттєвого негативного ефекту на фiнансовi результати i
фiнансовий стан Групи в найближчий час.
Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi: Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї,
що спостерiгалася в Українi останнiм часом, тривала у 2016 роцi та призвела до погiршення стану
державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення
темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют.
У 2014-2016 роках Україна перебувала у станi полiтичних та економiчних потрясiнь. Крим,
автономна республiка у складi України, був фактично анексований Росiйською Федерацiєю.
Україна також сильно постраждала в результатi розгортання сепаратистських рухiв i розвалу
системи правопорядку в Луганськiй та Донецькiй областях. У 2015 та 2016 роках полiтичнi та
економiчнi вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю залишалися напруженими, що
призвело до суттєвого скорочення торгово-економiчного спiвробiтництва. Iз 1 сiчня 2016 року
набула чинностi Угода про асоцiацiю України з Європейським Союзом у частинi вiльної торгiвлi.
У кiнцi 2015 року Росiйська Федерацiя денонсувала Угоду про зону вiльної торгiвлi з Україною, i
обидвi країни оголосили про новi торговi обмеження.
Банкiвська система залишається вразливою через її недостатню капiталiзацiю, погiршення якостi
активiв, викликане економiчною ситуацiєю, знецiненням нацiональної валюти та iншими
факторами. Остаточний результат полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi та її наслiдки
передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку
України та бiзнес Групи.
28. Умовнi та iншi зобов’язання (продовження)
Зобов'язання капiтального характеру: Станом на 31 грудня 2016 та 2015 Група не мала договiрних
зобов'язань капiтального характеру.
Судовi процеси: У ходi звичайної дiяльностi Група залучається до рiзних судових процесiв. На
думку керiвництва, кiнцевий результат цих судових процесiв не матиме суттєвого впливу на
фiнансовий стан або результати операцiй Групи.
29. Операцiйний прибуток до вирахування вiдсоткiв, податкiв i амортизацiї
Станом на 31 грудня операцiйний прибуток до вирахування вiдсоткiв, податкiв i амортизацiї
представлений наступним чином:
2016 2015
Виручка 160 503 212 491
Собiвартiсть реалiзацiї (128 216) (166 449)
Валовий прибуток 32 287 46 042

Адмiнiстративнi витрати (22 255) (17 147)
Витрати на збут (6 408) (6 329)
Iншi операцiйнi доходи/(витрати), нетто (3 664) (2 580)
Операцiйний прибуток (збиток) до вирахування вiдсоткiв i податкiв (40) 19 986
Aмортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 5 642 5 623
Операцiйний прибуток до вирахування вiдсоткiв, податкiв та амортизацiї (не пiдлягає аудиту) 5
602 25 609
30. Подiї пiсля звiтної дати
Пiсля звiтної дати Компанiєю було укладено додаткову угоду до дiючого короткострокового
процентного кредиту з балансовою вартiстю на 31 грудня 2016 року у сумi 8 250 тис. гривень
щодо проводження термiнiв погашення до 31 грудня 2017 року. Також керiвництво Компанiї
продовжує вести переговори з iншими кредиторами з метою внесення змiн до iстотних умов
iнших дiючих кредитних договорiв.
У Групи не було iнших суттєвих подiй пiсля звiтної дати.

