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Титульний аркуш 

 

 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 

Голова правлiння    Кожухар Валерiй Олександрович 

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП 20.05.2014 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 14309729 

4. Місцезнаходження 

 24500, Україна, Вінницька обл., Ямпiльський р-н, м. Ямпiль, вул Ворошилова, 83-А 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 (04336) 2-11-04, (04336) 2-19-40 

6. Електронна поштова адреса  

 ypz@emitent.net.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.05.2014 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 80 Бюлетень Цiннi папери України  30.04.2014 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці jampprilad.at.ua в мережі Інтернет 20.05.2014 

 (адреса сторінки)  (дата) 
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Зміст 

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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

 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  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

протягом звітного періоду  

17. Інформація про стан корпоративного управління 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 

включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 
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29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) X 

32. 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: 

Причини вiдсутностi та перелiк вiдсутньої iнформацiї, наведеної у змiстi згiдно положення про РОЗКРИТТЯ 

IНФОРМАЦIЇ ЕМIТЕНТАМИ ЦIННИХ ПАПЕРIВ: Iнформацiя про одержанi лiцензiї(дозволи) на окремi види 

дiяльностi: Види дiяльностi якi потребують лiцензування,-вiдсутнi. Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi 

юридичних осiб:емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного 

секретаря: посада корпоративного секретаря вiдсутня. Iнформацiя про рейтингове агенство: емiтент не подавав 

заявку на визначення рейтингової оцiнки до рейтингового агенства. Iнформацiя про юридичних осiб,що 

володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента : юридичнi особи ,що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй 

емiтента -вiдсутнi. Iнформацiя про облiгацiї емiтента: за звiтний перiод емiтентом процентнi, дисконтнi та цiльовi 

(безпроцентнi) облiгацiї не випускались. Iнформацiя про iншi цiннi папери,випущенi емiтентом: iншi цiннi 

папери не випускались. Iнформацiя про похiднi цiннi папери:похiднi цiннi папери не випускались. Iнформацiя 

про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду:власнi акцiї не викуплялись. Iнформацiя про обсяги 

виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї: Емiтент не 

займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї: Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв дiяльностi. 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв:борговi цiннi папери не випускались. Вiдомостi 

щодо особливої iнформацiї протягом звiтного перiоду: особлива iнформацiя протягом звiтного року не виникала. 

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв : гарантiї з боку третiх осiб 

не надавались. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй: iпотечнi облiгацiї не випускались. Iнформацiя про 

розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з (сумою) зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим 

iпотечним покриттям : iпотечне покриття вiдсутнє,пiдстав для виникнення iпотечних облiгацiй не було. 

Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття,з розмiром зобов"язань за iпотечними облiгацiями з 

цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття,якi вiдбулися 

протягом звiтного перiоду: iпотечнi облiгацiї вiдсутнi. Iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi 

iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття: iпотечне покриття 

вiдсутнє. Iпотечне покриття вiдсутнє. Iпотечнi облiгацiї вiдсутнi. Iнформацiя про наявнiсть прострочених 

боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами(договорами позики),права вимоги за 

якими забезпечено iпотеками,якi включено до складу iпотечного покриття: iпотечне покриття вiдсутнє. 

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв: iпотечнi сертифiкати не випускались. Iнформацiя щодо реєстру 

iпотечних активiв. реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Основнi вiдомостi про ФОН: сертифiкати ФОН вiдсутнi. 

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН:сертифiкати ФОН не випускались. Iнформацiя про осiб ,що володiють 

сертифiкатами ФОН:особи,якi володiють сертифiкатами ФОН,вiдсутнi. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН: 

ФОН вiдсутнi. Правила ФОН: правила ФОН вiдсутнi. Фiнансова звiтнiсть емiтента,яка складена за положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку : Фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi. Звiт про стан об"єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов"язань за якими здiйснюється шляхом передачi об"єкта (частини об"єкта))житлового будiвництва :цiльовi 

облiгацiї не випускались. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

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

 - 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 09.06.1997 

4. Територія (область) 

 Вінницька обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 52750,25 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

  

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

  

8. Середня кількість працівників (осіб) 

  

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

 26.51 - Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї. 

 27.51 - Виробництво електричних побутових приладiв 

 46.43 - Оптова торгiвля електропобутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового 

призначення для приймання, записування 

10. Органи управління підприємства 

  

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

валюті 

 ВОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

2) МФО банку 

 302247 

3) Поточний рахунок 

 2600760078 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 ВОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

5) МФО банку 

 302247 

6) Поточний рахунок 

  

 

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

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ 

ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО 

МАЙНА УКРАЇНИ ПО 

ВIННИЦЬКIЙ ОБЛАСТI 

13327990 

21018, Україна, Вінницька обл., 

Ленiнський р-н, Вiнниця,  

ГОГОЛЯ,10 

0 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, 

який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 
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загальної кількості) 

2324 акцыонера  фiзичних особи - -  - 100 

Усього 100 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Голова правлiння 

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

 Кожухар Валерiй Олександрович 

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

особи 

 АА 816701 11.08.1998 Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 

4) Рік народження 

 1949 

5) Освіта 

 Одеський полiтехнiчний iнститут, машинобудування 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 36 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 З листопада 1991 р. голова правлiння ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", до листопада 1991 р. - 

директор "Сорокського дослiдного заводу засобiв механiки та автоматики". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 17.04.2012, обрано 5 

9) Опис 

 Голова Правлiння вправi без доручення здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, вiн уповноваженний керувати 

поточними справам Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв. Ради Товариства, представляти Товариство 

в його вiдносинах з третiми сторонами, вести переговори та укладати угоди вiд iменi Товариства, органiзує ведення 

протоколiв засiдання Правлiння та пiдписує їх. Питання повноважень, умов дiяльностi та матерiального 

забезпечення Голови Правлiння визначається контрактом, який укладається з Радою Товариства. Голова Правлiння 

подає зборам кандидатури заступника Голови Правлiння i членiв Правлiння для їх обрання. Розмiр рiчної заробiтної 

плати становить 123604,11  грн. Змiни щодо посадової особи не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 36 рокiв, Iншi посади, якi обiймала ця посадова 

особа протягом останнiх п"яти рокiв: голова правлiння ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" Посадова особа 

не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Мадюдя Михайло Михайлович 

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

особи 

 АА 865811 08.10.1998 Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 

4) Рік народження 

 1959 

5) Освіта 

 Вiнницький полiтехнiчний iнститут, машинобудування 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 26 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 З квiтня 2000 р. ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", заст. голови правлiння, до 2000 р. - начальник 

технiчного вiддiлу ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 17.04.2012, обрано 5 

9) Опис 

 Заступник Голови Правлiння допомагає Головi Правлiння у виконаннi його повноважень та виконує 
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обов'язки Голови Правлiння у разi його вiдсутностi, виконує рiшення Загальних зборiв та Ради Товариства. 

Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння не отримував. Змiни щодо посадової особи не було. Посадова 

особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 26 рокiв, Iншi 

посади, якi обiймала ця посадова особа протягом останнiх п"яти рокiв: ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", 

заст. голови правлiння. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Антипко Михайло Львович 

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

особи 

 АВ 053947 20.01.2000 Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 

4) Рік народження 

 1956 

5) Освіта 

 Вiнницький полiтехнiчний iнститут, машинобудування 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 33 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 З лютого 2001 р. ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", головний iнженер, до 2001 р. - начальник 

механiчного цеху ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 17.04.2012, обрано 5 

9) Опис 

 До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до 

компетенцiї iнших органiв Товариства. До виключної компетенцiї правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та 

проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, 

програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних 

фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження 

планiв роботи правлiння; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та 

надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд 

загальних зборiв акцiонерiв; 5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового 

розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 6) призначення керiвникiв фiлiй та 

представництв Товариства; 7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу 

акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути 

розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв; 8) укладення та виконання 

колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як 

представники правлiння, за погодженням iз наглядовою радою. Винагороду за виконання обов'язкiв члена 

правлiння не отримував. Змiни щодо посадової особи не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 33 роки, Iншi посади, якi обiймала ця посадова 

особа протягом останнiх п"яти рокiв: ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", головний iнженер Посадова 

особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Кожухар Вiталiй Олексiйович 

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

особи 

 АА 670940 18.12.1997 Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 

4) Рік народження 

 1955 

5) Освіта 

 Харкiвський машинобудiвний iнститут, автоматика 
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6) Стаж керівної роботи (років) 

 30 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 З серпня 2001 р. ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", заст. голови правлiння, до 2001 р.- начальник 

вiддiлу матерiального постачання ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 17.04.2012, обрано 5 

9) Опис 

 До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до 

компетенцiї iнших органiв Товариства. До виключної компетенцiї правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та 

проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, 

програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних 

фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження 

планiв роботи правлiння; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та 

надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд 

загальних зборiв акцiонерiв; 5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового 

розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 6) призначення керiвникiв фiлiй та 

представництв Товариства; 7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу 

акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути 

розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв; 8) укладення та виконання 

колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як 

представники правлiння, за погодженням iз наглядовою радою. Винагороду за виконання обов'язкiв члена 

правлiння не отримував. Змiни щодо посадової особи не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 30 рокiв, Iншi посади, якi обiймала ця посадова 

особа протягом останнiх п"яти рокiв: ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", заст. голови правлiння Посадова 

особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 Член правлiння, головний бухгалтер 

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

 Слободянюк Тамара Петрiвна 

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

особи 

 АВ 348473 21.04.2002 Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 

4) Рік народження 

 1952 

5) Освіта 

 Харкiвський облiково-економiчни iнститут, бухоблiк 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 24 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 З березня 1996 р. - ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", головний бухгалтер, до 1996 р. - заступник 

головного бухгалтера ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 17.04.2012, обрано 5 

9) Опис 

 До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, вiдноситься органiзацiя i ведення 

бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення 

бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i 

технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського 

облiку всiх господарських операцiй. Розмiр рiчної заробiтної плати становить 51648,27  грн. Змiни щодо посадової 

особи не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж 

керiвної роботи 24  роки, Iншi посади, якi обiймала ця посадова особа протягом останнiх п"яти рокiв: головний 

бухгалтер ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших 

пiдприємствах. 
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1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Собко Володимир Євгенович 

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

особи 

 АВ 261280 27.08.2001 Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 

4) Рік народження 

 1952 

5) Освіта 

  Вiнницький полiтехнiчний iнститут, машинобудування 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 26 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 З сiчня 1988 р. ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", начальник ВПЗП, до 1988 р. - старший iнженер 

технолог-нормувальник. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 17.04.2012, обрано 5 

9) Опис 

 До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до 

компетенцiї iнших органiв Товариства. До виключної компетенцiї правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та 

проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, 

програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних 

фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження 

планiв роботи правлiння; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та 

надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд 

загальних зборiв акцiонерiв; 5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового 

розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 6) призначення керiвникiв фiлiй та 

представництв Товариства; 7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу 

акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути 

розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв; 8) укладення та виконання 

колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як 

представники правлiння, за погодженням iз наглядовою радою. Винагороду за виконання обов'язкiв члена 

правлiння не отримував. Змiни щодо посадової особи не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 26 рокiв, Iншi посади, якi обiймала ця посадова 

особа протягом останнiх п"яти рокiв:  ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", начальник ВПЗП. Посадова 

особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Лубковський Валерiй Володимирович 

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

особи 

 АА 622742 05.12.1997  Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 

4) Рік народження 

 1967 

5) Освіта 

 Одеський iнститут народногогосподарства 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 З червня 2002 р. ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", заст. голови правлiння по маркетингу, до 2002 

р. - начальник Ямпiльської мiжрайонної податкової адмiнiстрацiї. 
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8) дата обрання та термін, на який обрано 

 17.04.2012, обрано 5 

9) Опис 

 До компетенцiї правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до 

компетенцiї iнших органiв Товариства. До виключної компетенцiї правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та 

проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, 

програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних 

фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження 

планiв роботи правлiння; 4) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та 

надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд 

загальних зборiв акцiонерiв; 5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового 

розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 6) призначення керiвникiв фiлiй та 

представництв Товариства; 7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу 

акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути 

розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв; 8) укладення та виконання 

колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як 

представники правлiння, за погодженням iз наглядовою радою. Винагороду за виконання обов'язкiв члена 

правлiння не отримував. Змiни щодо посадової особи не було. Посадова особа емiтента не має непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 21 рiк, Iншi посади, якi обiймала ця посадова 

особа протягом останнiх п"яти рокiв:  ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", заст. голови правлiння по 

маркетингу. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Макогон Олексiй Миколайович 

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

особи 

  3606643892 08.06.2007 Вiддiлом УФМС Росiї по Самарськiй областi вСоветском р-нi м. Самари 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 8 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Газовик Самара" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 17.04.2012, обрано 3 

9) Опис 

 Спостережна Рада Товариства: - розглядає та затверджує звiти, якi подає Правлiння, Ревiзiйна комiсiя за 

квартал, рiк; - аналiзує дiї Правлiння щодо Управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, техничної та цiнової 

полiтики, додержання номенклатури товарiв, послуг; - виступає в разi необхiдностi iнiцiатором проведення 

позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок Фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - затверджує 

рiшення Правлiння про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв, 

затверджує їх статути i положення з подальшим затвердженням вищим органом Товариства; - затверджує правила 

процедури та iншi внутрiшнi документи Товариства, визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує 

рiшення Правлiння про придбання Товариством власних акцiй; - затверджує рiшення Правлiння про вiдчуження 

транспортних засобiв та iншiх основних фондiв; - визначає умови оплати працi Голови та членiв Правлiння; - 

визначає умови оплати працi посадових осiб дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв; - затверджує договори 

укладенi Правлiнням на суму, що перевищує визначену Спостережною Радою. Винагороду за виконання обов'язкiв 

голови Спостережної ради не отримував. Змiни щодо посадової особи не було. Посадова особа емiтента не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. За 2013 рiк винагороди як 

голова наглядової ради ПАТ "ЯПЗ" не отримував. Iншi посади, якi обiймала ця посадова особа протягом останнiх 

п"яти рокiв: Начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Газовик Самара". 
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1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Кiосак Леонiд Генадiйович 

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

особи 

 АВ 757547 26.07.2007  Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 

4) Рік народження 

 1990 

5) Освіта 

 незакiнчекнна вища 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 2 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 На даний час навчається в Харкiвському облiково-економiчному iнститутi. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 17.04.2012, обрано 3 

9) Опис 

 Спостережна Рада Товариства: - розглядає та затверджує звiти, якi подає Правлiння, Ревiзiйна комiсiя за 

квартал, рiк; - аналiзує дiї Правлiння щодо Управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, техничної та цiнової 

полiтики, додержання номенклатури товарiв, послуг; - виступає в разi необхiдностi iнiцiатором проведення 

позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок Фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - затверджує 

рiшення Правлiння про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв, 

затверджує їх статути i положення з подальшим затвердженням вищим органом Товариства; - затверджує правила 

процедури та iншi внутрiшнi документи Товариства, визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує 

рiшення Правлiння про придбання Товариством власних акцiй; - затверджує рiшення Правлiння про вiдчуження 

транспортних засобiв та iншiх основних фондiв; - визначає умови оплати працi Голови та членiв Правлiння; - 

визначає умови оплати працi посадових осiб дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв; - затверджує договори 

укладенi Правлiнням на суму, що перевищує визначену Спостережною Радою. Винагороду за виконання обов'язкiв 

члена Спостережної ради не отримував. Змiни щодо посадової особи не було. Посадова особа емiтента не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 2 роки. . За 2013 рiк отримав 

винагороду як член наглядової ради в розмiрi 4319,00 грн. Iншi посади, якi обiймала ця посадова особа протягом 

останнiх п"яти рокiв:  студент Харкiвськоого облiково-економiчного iнституту. 

 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Гришкiна Надiя Єгорiвна 

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

особи 

 АА 767386 12.06.1998  Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 

4) Рік народження 

 1957 

5) Освіта 

 Вiнницький полiтехнiчний iнститут, машинобудування 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 7 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 З листопада 2007 р. ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", начальник лабораторiї, до 2007 р. - 

контролер ВТК ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод". 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 17.04.2012, обрано 3 

9) Опис 

 Спостережна Рада Товариства: - розглядає та затверджує звiти, якi подає Правлiння, Ревiзiйна комiсiя за 
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квартал, рiк; - аналiзує дiї Правлiння щодо Управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, техничної та цiнової 

полiтики, додержання номенклатури товарiв, послуг; - виступає в разi необхiдностi iнiцiатором проведення 

позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок Фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - затверджує 

рiшення Правлiння про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв, 

затверджує їх статути i положення з подальшим затвердженням вищим органом Товариства; - затверджує правила 

процедури та iншi внутрiшнi документи Товариства, визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує 

рiшення Правлiння про придбання Товариством власних акцiй; - затверджує рiшення Правлiння про вiдчуження 

транспортних засобiв та iншiх основних фондiв; - визначає умови оплати працi Голови та членiв Правлiння; - 

визначає умови оплати працi посадових осiб дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв; - затверджує договори 

укладенi Правлiнням на суму, що перевищує визначену Спостережною Радою. Винагороду за виконання обов'язкiв 

члена Спостережної ради не отримувала. Змiни щодо посадової особи не було. Посадова особа емiтента не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 7 рокiв, Iншi посади, якi обiймала 

ця посадова особа протягом останнiх п"яти рокiв: ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", начальник 

лабораторiї. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. За 2013 рiк отримала винагороду 

як член наглядової ради в розмiрi 4319,00 грн. 

 

 

1) Посада 

  Член Наглядової ради 

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

 Мiрчев Петро Степанович 

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

особи 

 АА 003643 24.07.1995  Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 

4) Рік народження 

 1950 

5) Освіта 

 Одеський верстатобудiвельний технiкум, iнженерно-економiчний 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 З сiчня 1998 р. ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод, начальник складального цеху, до 1998 р. - 

начальник експерементальної дiльницi ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 17.04.2012, обрано 3 

9) Опис 

 Спостережна Рада Товариства: - розглядає та затверджує звiти, якi подає Правлiння, Ревiзiйна комiсiя за 

квартал, рiк; - аналiзує дiї Правлiння щодо Управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, техничної та цiнової 

полiтики, додержання номенклатури товарiв, послуг; - виступає в разi необхiдностi iнiцiатором проведення 

позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок Фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - затверджує 

рiшення Правлiння про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв, 

затверджує їх статути i положення з подальшим затвердженням вищим органом Товариства; - затверджує правила 

процедури та iншi внутрiшнi документи Товариства, визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує 

рiшення Правлiння про придбання Товариством власних акцiй; - затверджує рiшення Правлiння про вiдчуження 

транспортних засобiв та iншiх основних фондiв; - визначає умови оплати працi Голови та членiв Правлiння; - 

визначає умови оплати працi посадових осiб дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв; - затверджує договори 

укладенi Правлiнням на суму, що перевищує визначену Спостережною Радою. Винагороду за виконання обов'язкiв 

члена Спостережної ради не отримував. Змiни щодо посадової особи не було. Посадова особа емiтента не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 15 рокiв, Iншi посади, якi обiймала 

ця посадова особа протягом останнiх п"яти рокiв: ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод, начальник 

складального цеху. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. За 2013 рiк отримав 

винагороду як член наглядової ради в розмiрi 4319,00 грн. 

 

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
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 Медведев Михайло Володимирович 

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

особи 

  3602245628 23.05.2002 УВС Кiровського р-ну, м. Самари, Росiя 

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 11 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Комерцiйний директор ТОВ "Газовик Самара" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 17.04.2012, обрано 3 

9) Опис 

 Перевiрка господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв 

проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Ревiзiйна комiсiя складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без 

висновкiв ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс. Ревiзiйна комiсiя 

зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв або проведення засiдання Ради Товариства, якщо 

виникла загроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання, допущенi посадовими особами. Винагороду за 

виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї не отримувала. Змiни щодо посадової особи не було. Посадова особа 

емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Iншi 

посади, якi обiймала ця посадова особа протягом останнiх п"яти рокiв: Комерцiйний директор ТОВ "Газовик 

Самара". 

 

1) Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 

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

 Шатохiна Галина Спиридонiвна 

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

особи 

 АВ 053537 28.12.1999  Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 

4) Рік народження 

 1957 

5) Освіта 

 Одеський полiтехнiчний iнститут, iнженерно-економiчний 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 6 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 З березня 1993 р. ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", iнженер-економiст, до 1993 р. - начальник 

планового вiддiлу ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 17.04.2012, обрано 3 

9) Опис 

 Перевiрка господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв 

проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Ревiзiйна комiсiя складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без 

висновкiв ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс. Ревiзiйна комiсiя 

зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв або проведення засiдання Ради Товариства, якщо 

виникла загроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання, допущенi посадовими особами. За 2013 рiк 

отримала винагороду як член ревiзiйної комiсiї в розмiрi 2610,00 грн. Змiни щодо посадової особи не було. 

Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 6  

рокiв, попередня посада - з 2001 р. заступник головного бухгалтера ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод". 

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Iншi посади, якi обiймала ця посадова особа 

протягом останнiх п"яти рокiв: заступник головного бухгалтера ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод".  

 

 

1) Посада 
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 Член ревiзiйної комiсiї 

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

 Жираєва Людмила Вячеславiвна 

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

особи 

 АА 913446 21.12.1998  Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 

 Вiнницький м'ясомолочний технiкум, бух. облiк 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 12 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 З 2001 р. заступник головного бухгалтера ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 17.04.2012, обрано 3 

9) Опис 

 Перевiрка господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв 

проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Ревiзiйна комiсiя складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без 

висновкiв ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс. Ревiзiйна комiсiя 

зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв або проведення засiдання Ради Товариства, якщо 

виникла загроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання, допущенi посадовими особами. За 2013 рiк 

отримала винагороду як член ревiзiйної комiсiї в розмiрi 2610,00 грн. Змiни щодо посадової особи не було. 

Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи 12 

рокiв, пIншi посади, якi обiймала ця посадова особа протягом останнiх п"яти рокiв: заступник головного бухгалтера 

ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод".  Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  

 

 

1) Посада 

 Член Спостережної ради 

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

  Чефранов Iгор Євгенович 

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

особи 

 АВ 141034 01.02.2001  Ямпiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 

4) Рік народження 

 1955 

5) Освіта 

 Харкiвський авiацiйний iнститут, Iнженер-конструктор 

6) Стаж керівної роботи (років) 

 27 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 З лютого 1998 до сiчня 2012 року ВАТ , Ямпiльський приладобудiвний завод" головний метролог 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

 17.04.2012, обрано 3 

9) Опис 

 Спостережна Рада Товариства: - розглядає та затверджує звiти, якi подає Правлiння, Ревiзiйна комiсiя за 

квартал, рiк; - аналiзує дiї Правлiння щодо Управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, техничної та цiнової 

полiтики, додержання номенклатури товарiв, послуг; - виступає в разi необхiдностi iнiцiатором проведення 

позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок Фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - затверджує 

рiшення Правлiння про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв, 

затверджує їх статути i положення з подальшим затвердженням вищим органом Товариства; - затверджує правила 

процедури та iншi внутрiшнi документи Товариства, визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує 

рiшення Правлiння про придбання Товариством власних акцiй; - затверджує рiшення Правлiння про вiдчуження 

транспортних засобiв та iншiх основних фондiв; - визначає умови оплати працi Голови та членiв Правлiння; - 

визначає умови оплати працi посадових осiб дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв; - затверджує договори 

укладенi Правлiнням на суму, що перевищує визначену Спостережною Радою. Винагороду за виконання обов'язкiв 
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члена Спостережної ради не отримував. Змiни щодо посадової особи не було. Посадова особа емiтента не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Стаж керiвної роботи  27 рокiв, Iншi посади, якi обiймала 

ця посадова особа протягом останнiх п"яти рокiв:  ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод,  головний метролог. 

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. За 2013 рiк отримав винагороду як член 

наглядової ради в розмiрi 4319,00 грн. 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-в

ані іменні 

Привілейо-в

ані на 

пред'явника 

6 7 8 9 

Голова правлiння Кожухар Валерiй 

Олександрович 

АА 816701 11.08.1998 Ямпiльським 

РВ УМВС України у Вiнницькiй 

областi 

3 622 1,7166 3 622 0 0 0 

Член правлiння Мадюдя Михайло 

Михайлович 

АА 865811 08.10.1998 Ямпiльським 

РВ УМВС України у Вiнницькiй 

областi 

13 0,006 13 0 0 0 

Член правлiння Антипко Михайло 

Львович 

АВ 053947 20.01.2000 Ямпiльським 

РВ УМВС України у Вiнницькiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Кожухар Вiталiй 

Олексiйович 

АА 670940 18.12.1997 Ямпiльським 

РВ УМВС України у Вiнницькiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член правлiння, 

головний бухгалтер 

Слободянюк Тамара 

Петрiвна 

АВ 348473 21.04.2002 Ямпiльським 

РВ УМВС України у Вiнницькiй 

областi 

13 0,006 13 0 0 0 

Член правлiння Собко Володимир 

Євгенович 

АВ 261280 27.08.2001 Ямпiльським 

РВ УМВС України у Вiнницькiй 

областi 

175 0,083 175 0 0 0 

Член правлiння Лубковський 

Валерiй 

Володимирович 

АА 622742 05.12.1997  

Ямпiльським РВ УМВС України у 

Вiнницькiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

Макогон Олексiй 

Миколайович 

 36 06 643892 08.06.2007 Вiддiлом 

УФМС Росiї по Самарськiй областi 

вСоветском р-нi м. Самари 

28 167 13,344 28 167 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Кiосак Леонiд 

Генадiйович 

АВ 757547 26.07.2007  Ямпiльським 

РВ УМВС України у Вiнницькiй 

областi 

42 0,02 42 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Гришкiна Надiя 

Єгорiвна 

АА 767386 12.06.1998  

Ямпiльським РВ УМВС України у 

Вiнницькiй областi 

36 0,017 36 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Мiрчев Петро 

Степанович 

АА 003643 24.07.1995  

Ямпiльським РВ УМВС України у 

Вiнницькiй областi 

1 0,0005 1 0 0 0 
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Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Медведев Михайло 

Володимирович 

 36 02 245628 23.05.2002 УВС 

Кiровського р-ну, м. Самари, Росiя 

28 167 13,347 28 167 0 0 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї 

Шатохiна Галина 

Спиридонiвна 

АВ 053537 28.12.1999  Ямпiльським 

РВ УМВС України у Вiнницькiй 

областi 

42 0,02 42 0 0 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї 

Жираєва Людмила 

Вячеславiвна 

АА 913446 21.12.1998  

Ямпiльським РВ УМВС України у 

Вiнницькiй областi 

23 0,01 23 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Чефранов Iгор 

Євгенiйович 

АВ 191034 01.02.2001  Ямпiльським 

РВ УМВС України у Вiнницькiй 

областi 

15 0,007 15 0 0 0 

Усього 60 316 28,5771 60 316 0 0 0 
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування юридичної особи 
Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-в

ані іменні 

Привілейо-в

ані на 

пред'явника 

         

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-в

ані іменні 

Привілейо-в

ані на 

пред'явника 

Кожухар Валентина Гаврилiвна    АА  087104 29.11.1995 

Ямпiльським РВ УМВС 

України у Вiнницькiй 

областi 

82 935 39,3055 82 935 0 0 0 

Мельников Дмитро Iгорович  36 03 191626 17.03.2010 

вiддiлом УФМС Росiї по 

Самарськiй областi в 

Советском р-нi м. Самари 

28 167 13,3492 28 167 0 0 0 

Медведев Михайло Володимирович  36 02 245628 23.05.2002 

УВС Кiровського р-ну, м. 

Самари, Росiя 

28 167 13,3492 28 167 0 0 0 

Макогон Олексiй Миколайович  36 06 643892 08.06.2007 

Вiддiлом УФМС Росiї по 

Самарськiй областi 

вСоветском р-нi м. 

Самари 

28 167 13,3492 28 167 0 0 0 

Усього 167 436 79,3531 167 436 0 0 0 
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 11.04.2013 

Кворум зборів 81,901 

Опис Перелiк питань, що виносяться на голосування (Порядок денний): 

1.  Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв. 

2.  Обрання  голови та секретаря загальних зборiв. 

3.   Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2012 рiк. 

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  

4.    Звiт Наглядової ради за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  

5.   Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 

6.   Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.  

7.   Розподiл прибутку Товариства за 2012 рiк та норматив розподiлу прибутку 

Товариства на 2013 рiк. 

 8.   Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року.  

   

   1. Питання винесене на голосування: Обрання робочих органiв та затвердження 

регламенту роботи загальних зборiв. 

Вирiшили: 

  1. Обрати лiчильну комiсiю у складi: 

     - Перчук Валентина Венiамiнiвна; 

     - Патлатюка Петра Миколайовича; 

     - Бородай Надiю Григорiвну. 

2.Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв: до десяти хвилин на 

доповiдь, по п'ять хвилин - на заперечення або пiдтримку доповiдача, запитання в 

письмовiй формi через секретаря зборiв виступи та обговорення пiсля доповiдей по 

питаннях Порядку денного - до п'яти хвилин. Заборонити аудiо та вiдеозапис зборiв, а 

також присутнiсть на загальних зборах засобiв масової iнформацiї. 

Голосували по першому питанню: 

"За"               - 173717 голоси що становить100 % голосiв. 

"Проти"        - немає. 

"Утримався" - немає. 

Не приймали участi в голосуваннi     0 голоси 

(Протокол лiчильної комiсiї № 2/18 вiд 11.04.2013 р. додається) 

Рiшення прийняте. 

 

2. Слухали по другому питанню Порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних 

зборiв. 

 Проект рiшення: Обрати Головою зборiв Богуцьку Г.Г., секретарем зборiв Гришкiну Н.Є. 

Голосували по другому питанню Порядку денного: 

"За"                    - 173717 голоси, що становить100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх 

на загальних зборах. 

"Проти"            - немає. 

"Утримались"  - немає.  

Не приймали участi в голосуваннi     0 голоси 

 

3. Слухали по третьому питанню Порядку денного: 

Звiт правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2012 рiк. Прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту.  

Вирiшили:  

Затвердити Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк. 

Голосували по третьому питанню Порядку денного: 

"За"                   - 173717 голоси, що становить100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх 

на загальних зборах. 
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"Проти"             - немає. 

"Утримались"   - немає.  

Не приймали участi в голосуваннi     0 голоси 

(Протокол лiчильної комiсiї № 4/18 вiд 11.04.2013 р. додається) 

Рiшення прийняте. 

 

4. Слухали по четвертому питанню Порядку денного: 

.Звiт Наглядової ради за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту  

 

Вирiшили:  

Затвердити Звiт Наглядової ради за 2012 рiк. 

Голосували по четвертому питанню Порядку денного: 

"За"                - 173717голоси, що становить100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на 

загальних зборах. 

"Проти"          - немає. 

"Утримались" - немає.  

Не приймали участi в голосуваннi 0 голоси 

(Протокол лiчильної комiсiї № 518 вiд 11.04.2013 р. додається) 

Рiшення прийняте 

 

3. Слухали по п ятому питанню Порядку денного: 

Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 

Вирiшили:  

Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. 

Голосували по п ятому питанню Порядку денного: 

"За"                 -173717 голоси, що становить100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на 

загальних зборах. 

"Проти"           - немає. 

"Утримались" - немає. 

Не приймали участi в голосуваннi 0 голоси  

(Протокол лiчильної комiсiї № 6/18 вiд 11.04.2013 р. додається) 

Рiшення прийняте. 

 

Вирiшили: 

Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2012рiк. 

Голосували по шостому питанню Порядку денного: 

"За"                 - 173717 голоси, що становить100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на 

загальних зборах. 

"Проти"           - немає. 

"Утримались" - немає. 

 Не приймали участi в голосуваннi 0 голосiв 

(Протокол лiчильної комiсiї № 7/18 вiд 11.04.2013 р. додається) 

Рiшення прийняте. 

 

3. Слухали по сьомому питанню Порядку денного: 

 Розподiл прибутку Товариства за 2012 рiк та норматив розподiлу прибутку Товариства на 

2013 рiк. 

Вирiшили:  

Розподiлити чистий прибуток Товариства за 2012 рiк наступним чином: 

o направити 70 % вiд чистого прибутку в фонд розвитку виробництва; 

o направити 30%  вiд чистого прибутку в  фонд дивiдендiв. 

Затвердити нормативи розподiлу прибутку Товариства на 2013 рiк таким чином: 

o направити 70% вiд чистого прибутку в фонд розвитку виробництва; 

o направити 30%  вiд чистого прибутку в  фонд дивiдендiв. 

Голосували по сьомому питанню Порядку денного: 

"За"                  - 173717 голоси, що становить100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на 



20 

 

загальних зборах. 

"Проти"           - немає. 

"Утримались" - немає. 

 Не приймали участi в голосуваннi 0 голоси 

(Протокол лiчильної комiсiї № 8/18 вiд 11.04.2013р. додається) 

Рiшення прийняте. 

8.     Слухали по восьмому  питанню Порядку денного: 

Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом не бiльш як одного року.  

Вирiшили: 

Попередньо схвалити значнi правочини щодо вiдчуження та придбання майна, кредитних 

договорiв, iпотеки та застави, якi укладатимуться Товариством протягом не бiльш як 

одного року, на суму не бiльше як 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної 

звiтностi ( за 2012 рiк), з обов'язковим погодженням даних правочинiв Наглядовою радою 

та затвердженням їх на наступних рiчних загальних зборах акцiонерiв. Надати Головi 

правлiння повноваження на пiдписання вищезазначених правочинiв. 

Голосували по восьмому питанню Порядку денного: 

"За"                  - 173717 голоси, що становить100 % голосiв акцiонерiв, присутнiх на 

загальних зборах. 

"Проти"           -  немає. 

"Утримались" - немає. 

 Не приймали участi в голосуваннi  0 голоси 

(Протокол лiчильної комiсiї № 9/18 вiд 11.04.2013 р. додається) 

Рiшення прийняте. 

Порядок денний загальних зборiв сформований наглядовою радою товариства, 

Пропозицiй щодо внесення змiн до порядку денного не надходило. 
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VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітного 

періоду 

За результатами періоду, що 

передував звітному 

за простими 

акціями 

за 

привілейован

ими акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейован

ими акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 185 100 0 402 300 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0,877 0 1,906 0 

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 107 907 0 

Дата складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

01.06.2014  01.06.2013  

Дата виплати дивідендів 01.07.2014  01.07.2013  

Опис Загальними  зборами акцiонерiв товариства 11.04.2013 року вирiшили   направити 30%  

вiд чистого прибутку в  фонд дивiдендiв. 

на час складання звiту термiн виплати девiдендiв ще не настав. 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 36243519 

Місцезнаходження 21018, Україна, Вінницька обл., 

Ленiнськийй р-н, м. Вiнниця, Площа 

Гагарiна, 2 офiс 104 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 4236 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.12.2008 

Міжміський код та телефон /0432/-55-08-03 

Факс 55-08-03 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Аудиторська фiрма проводить аудиторськi 

перевiрки з питань пiдтверждження 

фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну 

професiйну думку стосовно вiдповiдностi 

фiнансової звiтностi Товариства вимогам 

чинного законодавства, прийнятiй 

облiковiй полiтицi, адекватностi 

вiдображення результатiв господарювання 

за звiтний перiод. 

 

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

батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. 

Б. Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон 044 279-10-78 

Факс 279-10-78 
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Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних 

паперiв 

Опис Депозитарiй надає послуги таким групам 

клiєнтiв: o Емiтенти цiнних паперiв 

бездокументарної та документарної форми 

iснування, з якими укладається договiр про 

обслуговування емiсiї цiнних паперiв. 

Емiтентам надаються послуги по 

зберiганню глобальних сертифiкатiв 

випускiв цiнних паперiв, обслуговуванню 

операцiй емiтента з цiнними паперами 

власного випуску, формуванню зведених 

облiкових реєстрiв власникiв iменних 

цiнних паперiв тощо, також Емiтенти 

можуть здiйснювати вiддалене управлiння 

рахунками у цiнних паперах через Internet; 

o Зберiгачi цiнних паперiв, з якими 

укладається депозитарний договiр. 

Зберiгачам надаються послуги по 

зберiганню, узагальненому облiку цiнних 

паперiв зберiгача та його клiєнтiв, 

обслуговуванню обiгу цiнних паперiв по 

рахунку в цiнних паперах зберiгача, 

обслуговуванню процедури рефiнансування 

Нацiональним банком та мiжбанкiвського 

кредитування, послуги, пов'язанi з 

розрахунками за принципом поставки 

цiнних паперiв без оплати або проти оплати 

та з розрахунками за договорами щодо 

цiнних паперiв, укладеними на 

органiзаторах торгiвлi без резервування 

цiнних паперiв (ринок котирувань) з 

грошовим врегулюванням / без грошового 

врегулювання, з резервуванням цiнних 

паперiв без резервування грошових коштiв / 

з резервуванням грошових коштiв (ринок 

заявок); o Реєстратори, з якими для 

отримання зведеного облiкового реєстру 

власникiв цiнних паперiв укладається 

вiдповiдний договiр, а також можливий 

електронний документообiг за умови 

укладання договору про приєднання до 

правил електронного документообiгу; o 

Органiзатори торгiвлi, з якими укладається 

договiр про клiринг. Послуги, якi 

Депозитарiй надає органiзаторам торгiвлi, 

пов'язанi iз здiйсненням розрахункiв за 

угодами щодо цiнних паперiв, якi укладенi 

на органiзаторi торгiвлi зберiгачами або їх 

клiєнтами на пiдставi вiдомостi 

сквитованих розпоряджень: без 

попереднього резервування цiнних паперiв 

(ринок котирувань) з грошовим 

врегулюванням / без грошового 

врегулювання, з попереднiм резервуванням 

цiнних паперiв без попереднього 

резервування грошових коштiв / з 
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попереднiм резервуванням грошових 

коштiв (ринок заявок); первинне 

розмiщення цiнних паперiв на органiзаторi 

торгiвлi; o У разi припинення дiяльностi 

Зберiгача або припинення Зберiгача як 

юридичної особи депозитарiй виконує 

функцiї уповноваженого на зберiгання 

документiв, баз даних, копiй баз даних, 

архiвiв баз даних, iнформацiї щодо тих 

депонентiв, якi в установленому порядку не 

закрили свої рахунки в цiнних паперах, та 

цiнних паперiв, якi облiковувались на їх 

рахунках; o Iншi депозитарiї, з якими 

укладається договiр про кореспондентськi 

вiдносини. 

 

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

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженоє вiдповiдальнiстю 

"Бюро iнвестицiйних технологiй" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 33056212 

Місцезнаходження 01133, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. 

Кутузова, 18/7 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №483502 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.07.2009 

Міжміський код та телефон 044 369-50-91 

Факс 286-39-72 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних 

паперiв 

Опис Зберiгач надає послуги: -Вiдповiдальне 

зберiгання цiнних паперiв. -Знерухомлення 

документарних цiнних паперiв клiєнта i 

обслуговування обiгу цих паперiв у виглядi 

електронного запису на рахунку власника. 

-Надання власникам цiнних паперiв 

виписок пiсля кожної проведеної операцiї 

та звiтiв про обiг цiнних паперiв за певний 

перiод за запитом. -Матерiалiзацiя цiнних 

паперiв з метою їхнього подальшого облiку 

в реєстрi у реєстроутримувача. -Облiк 

переходу права власностi на цiннi папери за 

розпорядженням клiєнта. -Обробка 

розпоряджень в форматi SWIFT. 

-Iнформування клiєнта про всi 

корпоративнi дiї емiтента, цiннi папери 

якого облiковуються на рахунку клiєнта та 

надання будь-якої iнформацiї, отриманої 

вiд емiтента, реєстратора та депозитарiю. 

-Участь у зборах акцiонерiв за дорученням 

клiєнта. -Одержання доходу по цiнних 

паперах, що зберiгаються у зберiгача, з 

подальшим перерахуванням за дорученням 

клiєнта на його рахунки. -Обслуговування 

активiв iнститутiв спiльного iнвестування 

та недержавних пенсiйних фондiв. 
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-Надання iнформацiйно-консультацiйних 

послуг з питань обiгу цiнних паперiв у 

Нацiональнiй депозитарнiй системi 

України. 
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X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 

що зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційн

ий номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.09.2010 86/02/1/10 Вiнницьке територiальне 

управлiння ДКЦПФР 

UA4000092266 Акція проста 

бездокументар

на іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,25 211 001 52 750,25 100 

Опис 

На чергових загальних зборах акцiонерiв 04.08.2010 р., у зв'язку з дематерiалiзацiєю випуску ЦП, в односторонньому порядку розiрвано договор №23 вiд 

27.11.2007 р. на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв з реєстратором ТОВ "Українське реєстрацiйне бюро" (код за ЄДРПОУ 33402342). 

Укладено договори на обслуговування ЦП з депозитарiєм ВАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 19454139) №Е-2016 вiд 10.11.2010 р. та зберiгачем ТОВ "Бюро 

iнвестицiйних технологiй" (код за ЄДРПОУ 33056212) №10-З вiд 20.10.2010 р. Акт прийому-передачi (без номеру) системи реєстру пiдписаний ТОВ 

"Українське реєстрацiйне бюро", ТОВ "Бюро iнвестицiйних технологiй", ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод". Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 

акцiй вiд 30.01.2002 р., реєстрацiйний номер №8/02/1/02, видане Вiнницьким теруправлiнням ДКЦПФР, вважається таким, що втратило чиннiсть. Торгiвля 

акцiями товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. Заяви для допуску на фондовi бiржi не подавались i подаватись не 

передбачається. Факти лiстiнгу та делiстiнгу на фондових бiржах вiдсутнi. 
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XI. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

ВАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" засновний вiдповiдно до розпорядження Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 2 

серпня 1968 року №988-043РС i наказом Мiнiстерства авiацiйної промисловостi вiд 21 листопада 1968 року №363, 

як Ямпiльська фiлiя другого Московського приладобудiвного заводу. Постановою Кабiнету Мiнiстрiв УРСР №3939 

вiд 30 грудня 1991 року фiлiю зареєстровано як самостiйне пiдприємство - Ямпiльський приладобудiвний завод. 

Наказом Мiнмашпрому України №1115 вiд 4 серпня 1994 року на його базi через корпоратизацiю створено ВАТ 

"Япiльський приладобудiвний завод". Статут товариства затверджений у виконкомi Ямпiльської районної ради 

народних депутатiв, рiшення №106 вiд 29 грудня 1994 року. Ямпiльська фiлiя другого Московського 

приладобудiвного заводу була створена для виробництва комплектуючих для потреб основного заводу i 

виробництва приладiв анероїдного типу для авiацiйної промисловостi СРСР. З 1982 року на фiлiї розпочинають 

виробництво товарiв народного вжитку: - побутовi водянi насоси, музичнi шкатулки, решiтки для приготування їжi 

на пару, прокладки двигуна автомобiля та iнше. В 1992 роцi в зв'язку з вiдсутнiстю замовлень на продукцiю 

спецiального призначення розпочинається конверсiя виробництва. Освоюється виробництво запобiжного пристрою 

до гiдравлiки сiльськогосподарських машин, масляного насосу до автомобiля "Таврiя". В зв'язку зi спадом 

виробництва сiльськогосподарських машин i автомобiлiв в Українi освоєна продукцiя попитом не користується. В 

1994 роцi освоюється виробництво комплектуючих до побутового газового лiчильника i в кооперацiї з ДП 

"Красилiвський агрегатний завод" налагоджується виробництво газового лiчильника роторного типу G6, але в 

зв'язку з важким фiнансовим станом партнера iдуть пошуки i укладаються договори на поставку комплектуючих з 

державним пiдприємством "Арсенал" м.Київ. Починаючи з 1999 року повнiстю освоєно виробництво побутових 

газових лiчильникiв на пiдприємствi. 17 квiтня 2012 року загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Ямпiльський 

приладобудiвний завод" (протокол №17 вiд 17.04.20112) прийнято рiшення про змiну найменування товариства на 

Публiчне акцiонерне товариство "Ямпiльський приладобудiвний завод" та внесено вiдповiднi змiни до статуту 

Товарсивта. 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 

структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, 

зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Фiлiй, дочiрних пiдприємств, представництв, вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не має. По структурi 

товариство пiдроздiляється: - заводоуправлiння; - служба головного механiка; - iнструментальний цех; - 

транспортне господарство; - механiчний цех; - складальний цех; - дiльниця гальванопокриття; - приймальна 

лабораторiя; - склади готової продукцiї. Площа земельної дiлянки товариства складає 4,77 га i розташована на 2-х 

територiях. Площа виробничих примiщень - 11052 кв.м, в тому числi цехи основного виробництва - 3840 кв. м. Змiн 

в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не було. 

 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність 

позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які 

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, 

зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 

попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації 

її працівників операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 269; Середня чисельность 

позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 3; Чисельностi працiвникiв, якi працюють 

на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 83 ; Фонд оплати працi - 6625,7 тис. грн. З/плата 

збiльшувалась вiдповiдно до збiльшення мiнiмальної зарплати на протязi року. Фонд оплати працi збiльшився 

вiдносно попереднього року на 644,1 тис.грн. Спецiальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на 

забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, на пiдприємствi немає. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  

зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, 

позиції емітента в структурі об'єднання 

ПАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" не налеєжить до будь-яких обє"днань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому 

вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат 
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за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 

ПАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами 

спiльної дiяльностi 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та 

результати цих пропозицій 

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступали. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 

обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Основи облiкової полiтики та складання звiтностi 

 

 

Первiсне визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

 

Пiдприємство визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму балансi тодi, коли вона стає стороною контрактних 

зобов'язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання  та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов'язань 

визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Операцiї придбання фiнансових iнструментiв, якi згодом 

будуть оцiненi за справедливою вартiстю мiж датою проведення операцiї та датою розрахунку, облiковуються 

аналогiчним чином, що й придбанi iнструменти. 

 

 Основнi засоби 

 

Первiсне визнання основних засобiв 

 

Об'єкт основних засобiв  визнається  Пiдприємством в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо: 

  

?   iснує ймовiрнiсть того, що Пiдприємство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди; 

?  первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена; 

?  передбачається використовувати протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай бiльше 12 мiсяцiв); 

?   собiвартiсть активу перевищує 2 500,00 гривень. 

 

Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних 

засобiв. 

 

Подальша оцiнка основних засобiв. 

 

Пiсля первiсного визнання як актив Пiдприємством застосовує модель облiку об'єкта основних засобiв за первiсною 

вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi для 

наступних компонентiв основних засобiв - комп'ютерне обладнання, iнструменти, прилади та iнвентар. Така 

вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних 

проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних 

засобiв через певнi промiжки часу Пiдприємством  визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з 

вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчним чином, при 

проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних 

засобiв як замiна основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне 

обслуговування визнаються у звiтi про прибутки i збитки в момент понесення. 

 

Вiдповiдно до внесених змiн в облiкову полiтику, зазначеним у п. 0.0 до компонентiв основних засобiв таким як 

будiвлi, машини i обладнання, транспортнi засоби Пiдприємство застосовує модель справедливої вартостi.  

 

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, 

погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства наступним чином: 

 

Будiвлi та споруди     20-50 рокiв 

Машини та устаткування     3-20 рокiв 

Комп'ютерне обладнання     1-8 рокiв 
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Транспортнi засоби      5-7 рокiв 

Iнструмент, прилади та iнвентар    5-20 рокiв 

Незавершене будiвництво     Не амортизується 

 

Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються в кiнцi 

кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, 

враховується як змiна облiкової оцiнки. 

 

Активи, отриманi на умовах фiнансової оренди, визнаються в звiтностi в сумi еквiвалентнiй справедливої вартостi 

майна отриманого в лiзинг або якщо вона нижче - за поточною вартiстю мiнiмальних лiзингових платежiв, яка 

визначається на початок дiї договору лiзингу. Первiснi прямi витрати лiзингоодержувача включаються до вартостi 

активу. Активи, отриманi за договорами фiнансової оренди, амортизуються протягом очiкуваного строку їх 

корисного використання з використанням методу, застосовуваного для амортизацiї власних основних засобiв. 

 

Припинення визнання 

 

Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у 

випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного 

активу. Дохiд або витрата, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про сукупний дохiд як "Iншi 

операцiйнi доходи" або "Iншi операцiйнi витрати" за той звiтний рiк, в якому актив був списаний. 

 

На кожну звiтну дату Пiдприємство проводить оцiнку наявностi будь-яких ознак, що вказують на можливе 

знецiнення активу. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв виявляється 

менше їх балансової (залишкової) вартостi, Пiдприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктiв знецiненими, i 

нараховує резерв пiд знецiнення на суму перевищення балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування 

активу. При визначеннi суми знецiнення об'єкта основного засобу Пiдприємство нараховує резерв пiд знецiнення з 

одночасним визнанням витрат перiоду на рахунок "Основнi засоби в експлуатацiї, резерв знецiнення". 

 

При припиненнi визнання активу прирiст вартостi вiд його переоцiнки, включений до складу додаткового капiталу 

стосовно до об'єкта основних засобiв, повнiстю переноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток. 

Перенесення дооцiнки на нерозподiлений прибуток провадиться без задiяння через прибуток або збиток. 

 

Незавершене будiвництво 

 

Незавершене будiвництво являє собою об'єкти, що знаходяться в процесi будiвництва або iншого приведення в 

мiсце розташування i стан, необхiднi для експлуатацiї об'єктiв необоротних активiв у вiдповiдностi з намiрами 

керiвництва. Об'єкти незавершеного будiвництва вiдображаються за вартiстю фактичних витрат, за вирахуванням 

накопичених збиткiв вiд знецiнення. Знос по об'єктах незавершеного будiвництва не нараховується. 

 

 

Нематерiальнi активи 

 

   Нематерiальнi активи (програмнi забезпечення), якi були в облiку на 01.01.2012 року   пiд час першого 

застосування МСФЗ було списано на зменшення нерозподiленого  прибутку пiдприємства, а тi нематерiальнi 

активи якi були придбанi та оприбуткованi в 2012 роцi було списано на витрати звiтного перiоду в повному обсязi, а 

амортизацiя яка буланарахована на нематерiальнi активи було вiдкориговано та знято з витрат звiтного перiоду.  

 

 Фiнансовi активи 

 

(а) Кредити та дебiторська заборгованiсть 

 

Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими платежами або 

платежами, якi пiдлягають визначенню, i що не котируються на активному ринку. Кредити та дебiторська 

заборгованiсть включають в себе торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. 

Дебiторська та кредиторська заборгованостi внутрi групи при консолiдацiї була знята. 
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(б) Фiнансовi активи, доступнi для продажу 

 

Iнвестицiї, якi керiвництво планує утримувати протягом невизначеного перiоду часу, i якi можуть бути проданi в 

разi потреби полiпшення показника лiквiдностi або внаслiдок впливу змiн процентних ставок, класифiкуються як 

фiнансовi активи, наявнi для продажу. Цi активи включаються до складу необоротних активiв, якщо тiльки 

Пiдприємство не має явного намiру утримувати цi активи протягом перiоду, який менше, нiж дванадцяти мiсяцiв 

вiд звiтної дати, якщо продаж цих активiв не буде викликана необхiднiстю збiльшення робочого капiталу, у разi 

чого вони будуть включенi до складу оборотних активiв. Фiнансовi активи, наявнi для продажу, облiковуються за 

справедливою вартiстю з вiднесенням переоцiнки на капiтал.  

 

(в) Iнвестицiї, утримуванi до погашення 

 

Iнвестицiї з фiксованим строком погашення, фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а 

також щодо яких керiвництво має реальнi намiри i можливiсть утримувати до погашення, iншi, нiж тi, якi 

вiдповiдають визначенню дебiторської заборгованостi та кредитiв, виданих Пiдприємством, класифiкуються як 

iнвестицiї, утримуванi до погашення. Такi iнвестицiї включаються до складу необоротних активiв, за винятком 

iнвестицiй, якi пiдлягають погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати i включаються до складу 

оборотних активiв. Iнвестицiї, утримуванi до погашення, облiковуються за амортизованою вартiстю. 

 

Запаси 

 

Пiдприємство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси: 

o Готова продукцiя; 

o Товари; 

o Матерiали; 

o Запаснi частини; 

o Незавершене виробництво. 

 

Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв 

включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до 

їх поточного стану та мiсця розташування. Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО. Чиста 

вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи з передбачуваної продажної цiни за вирахуванням всiх передбачуваних 

витрат на завершення виробництва i реалiзацiю. 

 

Пiдприємство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, застарiння, повiльної оборотностi, 

зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, 

вiдображається у звiтi про сукупний дохiд. 

 

Облiк знецiнення запасiв 

 

Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваних, якщо цiна на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх 

пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. Собiвартiсть запасiв також 

може виявитися невiдшкодовуваних, якщо збiльшилися можливi витрати на завершення або на здiйснення продажу. 

 

Сировина та iншi матерiали в запасах не списуються нижче собiвартостi, якщо готова продукцiя, в яку вони будуть 

включенi, iмовiрно буде продана за або вище собiвартостi. Однак, коли зниження цiни сировини вказує на те, що 

собiвартiсть готової продукцiї перевищує чистий цiну продажу, сировина списується до величини чистої вартостi 

реалiзацiї. У таких умовах витрати на замiну сировини можуть виявитися найкращим з iснуючих аналогiв його 

чистою вартiстю реалiзацiї. 

 

Запаси, якi оцiненi за чистою вартiстю реалiзацiї, додатково розкриваються Пiдприємством на позабалансовому 

рахунку "Запаси, що облiковуються за справедливою вартiстю", а уцiнка до чистої вартостi реалiзацiї враховується 

за кредитом вiдповiдних рахункiв запасiв i за дебетом витратного рахунку "Списання знецiнених запасiв". 

 

 Податок на додану вартiсть 
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Iснує двi ставки податку на додану вартiсть: 20% - на iмпорт i продаж товарiв, робiт i послуг у межах України та 0% 

на експорт товарiв та надання робiт i послуг за межi країни. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi 

ПДВ, нарахованої протягом звiтного перiоду, i виникає або на дату вiдвантаження товару замовнику, або на дату 

отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку 

платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит з ПДВ 

виникають або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежностi вiд того, яка 

подiя сталася ранiше. 

 

У разi використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, 

крiм випадкiв, коли: 

  

- ПДВ, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ 

визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат;   

- Дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми ПДВ.              

 

Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i 

кредиторську заборгованiсть, вiдображену в Балансi (звiтi про фiнансовий стан).  

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках до запитання, 

короткостроковi i високолiквiднi iнвестицiї з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв, а також банкiвськi 

овердрафти. Банкiвськi овердрафти представленi в балансi у роздiлi зобов'язання в якостi короткострокових 

зобов'язань. 

 

3.8 Податок на прибуток 

 

Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточнi i попереднi перiоди оцiнюються за 

сумою, передбачуваної до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi 

ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки i законодавство, 

прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в країнах, в яких Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть i отримує 

оподатковуваний дохiд. 

 

Поточний податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в капiталi, визнається у складi 

капiталу, а не у звiтi про сукупний дохiд. Керiвництво компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених 

у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретований, i 

в мiру необхiдностi створює резерви. 

 

Визнання виручки 

 

Виручка включає суму компенсацiї, одержану або пiдлягає отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг 

в звичайному ходi господарської дiяльностi Пiдприємством. Виручка вiдбивається за вирахуванням податку на 

додану вартiсть, знижок i внутрiшньогрупових операцiй. 

 

Пiдприємство визнає виручку в разi, якщо сума доходу може бути достовiрно оцiнена, iснує ймовiрнiсть одержання 

майбутнiх економiчних вигод, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi 

Пiдприємства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовiрно оцiненої до тих пiр, поки не будуть 

вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках Пiдприємство грунтується на 

iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди. 

 

Виручка вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi. 

 

Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнiвної та 

безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається витратами Пiдприємства. 

 

 Умовнi зобов'язання та непередбаченi активи 
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Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до 

фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, 

є незначною 

 

Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує 

достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод. 

 

 Визнання витрат 

 

Витрати визнаються Пiдприємством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути надiйно визначена, 

i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням 

зобов'язань. 

 

Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або тодi, 

коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної 

виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю 

спожитi. 

 

Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного 

перiоду, в якому вони були здiйсненi. 

 

Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визначаються 

шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. 

 

Моментом визнання витрат майбутнiх перiодiв є момент їх виникнення, коли вiдбувається неспiвпадання перiоду 

виникнення зазначених витрат та перiоду, в якому вони будуть використанi з метою отримання доходiв. Витрати 

майбутнiх перiодiв враховуються в сумi фактичних витрат. 

 

Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом перiодiв, до яких вони вiдносяться i, 

вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов'язаної з ними економiчної вигоди. 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент 

отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та 

грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну 

суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва 

окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, 

захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, 

які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про 

особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження 

нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за 

основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі 

постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, 

у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основними видами продукцiї, якi виробляє товариство є: - газовий лiчильник роторного типу 

 G 2,5; G4; G6, G10; - газовий лiчильник ТЕМП G25, G40, G100, G160, G250; - вимiрювальнi комплекси КВР G16, 

G25, G40, G100, G160, G250; Газовий лiчильнк реалiзується вроздрiб по договорах з населенням України та країн 

СНД, а також по бартерних операцiях для придбання матерiалiв i комплектуючих основного виробництва. 

Особливiстю стану розвитку галузi є те, що споживачами газових лiчильникiв є пiдприємства та громадяни України 

з їх низькою купiвельною спроможнiстю. Крiм того закупiвля газових лiчильникiв за кордоном значно збiльшує 

конкуренцiю на ринку. Основними конкурентами у виробництвi побутових газових лiчильникiв є: - ВО "Новатор" 

м. Хмельницький; - державне пiдприємство "Арсенал" м.Київ; Iнформацiя про основну продукцiю: 1.Лiчильники 

газу: обсяг виробництва  105500штук 

2.Газовий лiчильник побутовий G10: обсяг виробництва  894 штук 

Дохiд вiд реалiзацiї основної продукцiї за звiтний перiод скадає 23913,1 тис. грн. 
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Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які 

значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, 

включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування  

За останнi 5 рокiв придбано активiв на суму 867,9 тис. гривень в тому числi: металорiзальне обладнання - 251,3 тис. 

гривень, ливарна машина 46,2 т.грн., автотранспортнi засоби -258,1 тис. грн., iншi основнi засоби на суму 312,3 тис. 

гривень. Списано активiв на суму 343,2 тис. грн. в тому числi: металорiзальне обладнання - 140,2 тис.грн, 

автотранспортнi засоби на суму 62,8 тис. грн, спец.iнструмент - 59,4 тис.грн, iншi основнi засоби - 23,5 тис. грн. В 

2009 роцi основнi засоби не були придбанi. В 2010 роцi придбано основних засобiв на суму 136,8 тис.грн., в тому 

числi: котел твердотопливний на суму 52,4 тис.грн., верстати токарно-гвинтонарiзнi на суму 44,7 тис.грн., 

стрiчкопильний верстат на суму 10,8 тис.грн., компресор на суму 4,7 тис.грн. т а iншi активи на суму 24,2 тис.грн. У 

2012 роцi придбано основних засобiв на суму 334.0 тис. грн.,основну частину яких в сумi 301 тис. грн складають 

машини та обладнання необхiднi для виробництва.  У 2013 роцi придбано основних засобiв на суму 359,2тис. грн., 

це машини та обладнання необхiднi для виробництва.  В 2009 роцi списано основних засобiв на суму 1,0 тис.грн. В 

2010 роцi списано основних засобiв на суму 92,1 тис.грн.  У 2011 роцi списано основних засобiв на суму 50,0 тис. 

грн. У 2012 роцi списано основних засобiв на суму 50,0 тис. грн. У 2013 роцi списано основних засобiв на суму 

169,0тис. грн. Пiдприємству термiново потрiбнi iнвестицiї для оновлення парку металорiзальних верстатiв i 

холодно штамповочного обладнання. Планується придбання верстатiв на суму 850 тис. грн за рахунок прибутку. 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, 

афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його 

дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної 

участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, 

застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Правочини з 

власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу ПАТ "Ямпiльський 

прилодобудiвний завод" протягом звiтного року не здiйснювались. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; 

виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження 

основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні 

активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, 

характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, 

прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її 

завершення 

Основнi засоби пiдприємства знаходяться за адресою: м.Ямпiль, вул. Ворошилова,83-А. Первiсна вартiсть основних 

засобiв складає 9793,0 тис.грн., сума нарахованого зносу - 6646,0 тис.грн. Термiн та умови використання 

осн.засобiв вiдповiдають нормам. Обмежень на використання основних засобiв немає. Основнi засобi всiх груп 

використовуються за призначенням. Ступiнь зносу 67,8%, ступiнь використання 81,3%. В звiтному роцi надiйшло 

основних засобiв на суму 359,2,0 тис.грн., вибуло - на суму 169,0 тис.грн. В 2013 роцi нараховано амортизацiї: 

будинки та споруди - 64,0 тис.грн., машини та обладнання - 32,0 тис.грн., транспортнi засоби - 4,0 тис.грн., iншi ОЗ 

- 10,0 тис.грн. В звiтному роцi товариство здавало в оренду примiщення їдальнi физичнiй особi Твердохлiбу В.О. 

Товариство орендує два вантажних автомобiлi в ПП ВКФ "Промтехнiка", м. Ямпiль. Основнi засоби пiдприємства 

складаються: 1.Будинки та споруди. Споруди розташованi на двох промислових площадках загальною площею 4,77 

га за мiсцем розташування Товариства. 2.Машини та обладнання. В тому числi: -Металорiзальнi верстати 148 

одиниць ; - Ковальсько пресове обладнання 23 одиницi ; -Машини для лиття пластмас 8 одиниць ; - Машини для 

лиття алюмiнiю пiд тиском  7 одиниць ; - Електротермiчне обладнання 18 одиниць ; - Обладнання для 

гальванопокриття 14 одиниць ; - Автотранспорт 10 одиниць. Виробничi потужностi обладнання пiдприємства 

використовувались у 2013 роцi на 81,3%. На пiдприємствi працює в зимовий перiод - котельня, встановленi 2 

водогрiйнi котли. В поточному роцi котельня працювала на дровах i вiдходах столярного виробництва. Гальванiчна 

дiльниця має свої очиснi споруди, що дозволяють звести шкiдливi викиди до мiнiмуму. Функцiонує власна 

артезiанська свердловина, що забезпечує потреби пiдприємства в водi. Є дозвiл на водокористування. Планiв 

капiтального будiвництва на найближчу перспективу немає. В даний час не використовуються виробничi площi на 

площадцi №2. Екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв, немає. 
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Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 

обмежень 

Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть товариства є: - нестабiльнiсть податкової полiтики, 

неповернення ПДВ за експортовану продукцiю, низький життєвий рiвень населення, закупiвля газових лiчильникiв 

по кредитах за кордоном, нестабiльнiсть роботи пiдприємств-сумiжникiв; - закупiвля газових лiчильникiв 

корпорацiєю "Укргаз" по кредитах МВФ пiд гарантiю держави "Проект ГРИВНЯ"; - значний вiк встановленого 

обладнання; - низька купiвельна спроможнiсть пiдприємств та населення України, невiдповiднiсть розмiру 

зарплати, пенсiй i соцiальних виплат розмiрам цiн. 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 

За опублiкування iнформацiї не в повному обсязi, центральним територiальним департаментом Нацiональної комiсiї 

з цiнних паперiв та фондового ринку накладено на ПАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" штраф у розмiрi 60 

неоподаткованих мiнiмумiв доходiв громадян, що становить 1020 (одна тисяча двадцять) гривень. Штрафнi санкцiї 

сплаченi в повнiй мiрi. 

А також, за порушення вимог законодавства України щодо цiнних паперiв на ПАТ "Ямпiльський приладобудiвний 

завод" накладено санкцiю у виглядi попередження. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних 

потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Фiнансова дiяльнiсть здiйснюється за рахунок коштiв пiдприємства. У звiтному роцi товариство кредити не 

отримувало. Вiдчувається нестача обiгових коштiв для материально-технiчного постачання виробництва i 

оновлення обладнання. 

 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 

підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Протягом звiтного перiоду укладено 72 контракти на суму 28375 тис.грн., з них не виконано 7 контрактiв на сумму 

3758 тис.грн. в зв'язку з вiдсутнiстю коштiв замовника. Попередньо оплачених i не виконаних контрактiв немає. В 

2014 роцi планується укласти контрактiв на суму 35000 тис.грн. 

 

 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, 

поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в 

майбутньому) 

Планується розширити в 2014 роцi асортимент продукцiї i довести виробництво побутових газових лiчильникiв до 

150 тисяч штук на рiк. Впровадити серiйне виробництво газових лiчильникiв G1,6ЕГЛ, газових лiчильникiв G250, 

G160, G100, G65, G40, G25. Освоїти виробництво вимiрювальних комплексiв "КВР", Для виконання цих планiв 

товариство збiльшує виробничi площi, планується введення в дiю нового обладнання i перепланування робочих 

мiсць. Це дасть можливiсть знизити собiвартiсть продукцiї i збiльшити її обсяги. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за 

звітний рік 

Дослiдження та розробки на пiдприємствi в звiтному роцi не проводились. 

 

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата 

відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому 

розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Станом на 01.01.2014 року  порушених i не вирiшених  справ ПАТ "Ямпiльский приладобудiвний завод" в 

господарських судах  України немає. 

 

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності 
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емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за 

останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 

АНАЛIЗ ФIНАНСОВОГО СТАНУ 

Розрахунок, згiдно рядкiв Балансу 

Коефiцiєнти Рядкi Балансу 

Абсолютна лiквiднiсть Р. 1165 А.Б./ р. 1695 П.Б 

Загальна лiквiднiсть Р.1195/ р. 1695 П.Б. 

Фiнансова незалежнiсть Р.1495П.Б./сума Балансу 

Покриття зобов'язань власним  капiталом Р.1495П.Б. / р.1695+1595 

Розрахованi показники фiнансового стану 

Коефiцiєнти Орiєнтовне позитивне значення На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду

 На дату переходу на МСФЗ 

Абсолютна лiквiднiсть 0,25 - 0,5 0,2717 0,4021 0,0769 

Загальна лiквiднiсть 1,0 - 2,0 2,5732 2,2405 3,2476 

Фiнансова незалежнiсть (автоно?мiї)   0,25 - 0,5 0,7027 0,6544 0,7850 

Покриття зобов'язань власним  капiталом 0,5 - 1,0 2,3642 1,8942 3,6524 

" Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть пiдприємства лiквiдувати поточнi 

зобов'язання i визначається як вiдношення суми грошових коштiв товариства в їх еквiвалентiв та поточних 

фiнансових iнвестицiй до суми поточних зобов'язань - станом на кiнець року вiдповiдно з розрахунком коефiцiєнта 

пiдприємство не готове негайно лiквiдувати поточнi зобов'язання.    

В результатi аналiзу дiяльностi пiдприємства видно, що коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2013 

року становить - 0,4021, що свiдчить  про достатнiсть   грошових коштiв та їх еквiвалентiв для негайного  

покриття короткострокових зобов'язань. 

" Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує готовнiсть товариства лiквiдувати поточнi зобов'язання i 

визначається як вiдношення оборотних активiв пiдприємства до суми поточних зобов'язань пiдприємства - станом 

на кiнець року розрахований коефiцiєнт лiквiдностi свiдчить про те, що пiдприємства може лiквiдувати поточнi 

зобов'язання.  

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi  2,2405 свiдчить про те, що пiдприємство станом на 31.12.2013 року   має 

можливiсть виконати свої зобов'язання перед кредиторами в найближчий термiн (позитивне значення 1,0 -2,0)  

" Коефiцiєнт фiнансової незалежностi показує частку активiв органiзацiї, якi покриваються за рахунок 

власного капiталу (забезпечуються власними джерелами формування). Частка, що залишилася активiв покривається 

за рахунок позикових коштiв.  

" Станом на 31.12.2013 року пiдприємство фiнансово  стiйке, про що свiдчить коефiцiєнт фiнансової 

незалежностi, який має  значення 0,6544 (позитивне значення 0,25-0,5). 

" Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом характеризує спiввiдношення зобов'язань та власних 

коштiв пiдприємства - розрахований показник на кiнець року свiдчить про те, що пiдприємство не має залежностi 

вiд залучених коштiв.  

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом, має  значення 1,8942,  тобто пiдприємство має можливiсть 

негайно погасити зобов'язання за рахунок власного капiталу. (позитивне значення 0,5 - 1,0.) 

На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД", можна сказати, що станом на 31.12.2013 року Товариство має 

достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi i незалежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. 

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, всього 

(тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 2 899 3 147 0 0 2 899 3 147 

  будівлі та споруди 2 433 2 369 0 0 2 433 2 369 

  машини та обладнання 325 380 0 0 325 380 

  транспортні засоби 17 246 0 0 17 246 

  інші 124 152 0 0 124 152 

2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
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  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 2 899 3 147 0 0 2 899 3 147 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв складає 9793,0 тис.грн., сума нарахованого 

зносу - 6646,0 тис.грн.  Термiн та умови використання осн.засобiв 

вiдповiдають нормам. Обмежень на використання основних засобiв немає. 

Основнi засобi всiх груп використовуються за призначенням. Ступiнь зносу 

67,8%, ступiнь використання 81,3 В звiтному роцi надiйшло основних засобiв 

на суму 360,0 тис.грн., вибуло - на суму 169,0 тис.грн. В 2013 роцi нараховано 

амортизацiї:110тис. грн будинки та споруди - 64,0 тис.грн., машини та 

обладнання - 32,0 тис.грн., транспортнi засоби - 4,0 тис.грн., iншi ОЗ - 10,0 

тис.грн. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

9 119 8 665 

Статутний капітал (тис.грн) 53 53 

Скоригований статутний капітал (тис.грн) 53 53 

Опис Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка 

визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його 

зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 

Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з 

Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, 

схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485, Цивiльного кодексу України. Розрахунок 

проведено за даними Балансу пiдприємства, складеного станом на 31.12.2011 р. Вартiсть чистих 

активiв станом на 31.12.2012 року складає 9119,0 тис. грн., що бiльше статутного капiталу на 

9066,0 тис. грн. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал та скоригований статутний 

капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення 

статутного капiталу не вимагається 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами) 

(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом): 
X 0 X X 
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Податкові зобов'язання X 10 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 4 804 X X 

Усього зобов'язань X 4 814 X X 

Опис Зобов'язань за цiнними паперами, iпотечними ЦП, сертифiкатами 

ФОН, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та iншими ЦП 

у емiтента немає. 

 

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 2011 1 0 

2 2012 1 0 

3 2013 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів 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)  

 

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)  

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть)  

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
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Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 4 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 4 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  6 

 

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 

Інше (запишіть) Протягом звiтного перiоду комiтети в наглядовiй радi товариства не створювались 

Інше (запишіть) Протягом звiтного перiоду комiтети в наглядовiй радi товариства не створювались 

 

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

 

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) 
За виконання обов"язкiв члена наглядової ради винагорода не нараховується та не 

виплачується 

 

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) 

 
 X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 

та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства 
 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  
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Інше (запишіть) Протягом звiтного перiоду змiни в складi наглядової ради не було. 

 

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

створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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 

збори 

акціонері

в 

Наглядова 

рада 

Виконавчи

й орган 

Не 

належить 

до 

компетенц

ії жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу 

або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення повноважень 

голови та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової радиня 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
так так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так 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)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 
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Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Загальними зборами не затверджувались будь-якi iншi внутрiшнi положення. 

 

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

 

Інформація 

розповсюджуєтьс

я на загальних 

зборах 

Публікуєтьс

я у пресі, 

оприлюднює

ться в 

загальнодост

упній 

інформаційн

ій базі даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосереднь

о в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документі

в 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет-сто

рінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так ні 

Інформація про акціонерів, 

які володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

ні ні ні ні ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так ні 

Статут та внутрішні 

документи 
так так так так ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення 

так ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб акціонерного 

товариства 

так ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової 

звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 

аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Інше (запишіть) Вiдповiдно до статуту належить до компетенцiї правлiння товариства 

 

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

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 
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Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше (запишіть) Аудитора змiнено у зв"язку iз змiнною законодавства. 

 

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

році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) 
Iншi органани управлiння товариством та стороннi органзацiї не здiйснювали перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів X  

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

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

Інше (запишіть) Iнших доручень щодо перевiрки не надходило. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері 

корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

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

років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X  

Інше (запишіть) 

Iнших способiв залучення iнвестицiй не планується 

 

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? (так/ні)  так 
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Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління 

вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Органами управлiння товариством 

кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного 

управлiння в товариствi не затверджувався, тому iнформацiя не оприлюднювалась. 

 

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: 

В товариствi кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй. 

 

Звіт про корпоративне управління 

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) 

(для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - 

прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за 

рік 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого 

органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або 

споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, 

у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики 

або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності 

відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є 

комерційною таємницею), або про їх відсутність 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 

протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для 

фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього 

аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 

подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), 

виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги 
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 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати 

їх розгляду 
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 

36243519 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 21018 м. Вiнниця, площа Гагарiна, буд.2, 

оф. 104. 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

4236, 18.12.2008 

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 

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 

Думка аудитора безумовно-позитивна 
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 

36243519 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 21018 м. Вiнниця, площа Гагарiна, буд.2, 

оф. 104. 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

4236, 18.12.2008 

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)  

 

Власникам цiнних паперiв,  

керiвництву 

ПАТ "ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо  фiнансової звiтностi 

Публiчного акцiонерного товариства 

"ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

За  2013 рiк,який закiнчився 31.12.2013 року 

(код за ЄДРПОУ  14309729) 

в зв'язку з поданням звiтностi до  

Нацiональної Комiсiї з Цiнних Паперiв  

та Фондового Ринку 

мiсто Вiнниця 

2014 рiк 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС" 

 

код за ЄДРПОУ 36243519, р/р 26005013002091 в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627 

площа Гагарiна, 2, офiс 104, мiсто Вiнниця, Україна, 21018 

Свiдоцтво АПУ про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв 

№ 4236 вiд 18.12.2008 року дiйсне до 30.10.2018 року 

тел./факс: +380 432 550803  e-mail: standart@vinnitsa.com 

сайт: www.audit-standart.vn.ua? 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI 

 

ПРО ЕМIТЕНТА 

Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ 

ЗАВОД" 

Скорочене найменування  ПАТ "ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

Код за ЄДРПОУ 14309729 

Мiсцезнаходження 24500, Вiнницька обл., Ямпiльський район, мiсто Ямпiль, ВУЛИЦЯ ВОРОШИЛОВА, 

будинок 83А 

Телефон - факс (043236) 2-11-04 

Дата державної реєстрацiї 09.06.1997№ запису 1 173 120 0000 000222 

Основнi види дiяльностi 26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та 

навiгацiї (основний),  

27.51 Виробництво електричних побутових приладiв,  

46.43 Оптова торгiвля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для 
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приймання, записування, вiдтворювання звуку й зображення, 77.11 Надання в оренду автомобiлiв i легкових 

автотранспортних засобiв 

Банкiвськi реквiзити Р/р 2600760078; МФО 302247; ВОД "Райффайзен банк Аваль" 

 

 ПРО АУДИТОРА, ЩО СКЛАВ АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ) 

 

Повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"СТАНДАРТ ПЛЮС" 

Скорочена назва ТОВ "АФ "СТАНДАРТ ПЛЮС" 

Код за ЄДРПОУ 36243519 

Мiсцезнаходження  21018 м. Вiнниця, площа Гагарiна, буд.2, оф. 104. 

Телефон - факс (0432)  55-08-03 

Сертифiкат директора Серiя А - № 004227 вiд 19 травня 2000року      

Дiйсний до 19 травня 2019 року 

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв АПУ № 4236 вiд 18.12.2008 року  

Дiйсне до 31.10.2018  року 

Данi про наявнiсть вiдповiдних лiцензiї, сертифiката, диплома, свiдоцтва тощо iз зазначенням дати та органу, що 

їх видав Сертифiкат аудитора та Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм (аудиторiв) виданi 

Аудиторською Палатою України. 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ  НА  ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 

 

Договiр 108/13-А вiд 23.12.2013 року 

Перевiрку розпочато 23.12.2013 року 

Закiнчено перевiрку 03.04.2014 року 

 

На пiдставi зазначеного договору проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi                           

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"станом на 

31.12.2013 року.  

Аудиторську перевiрку здiйснено вiдповiдно до: 

- вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22 квiтня 1993 року  №3125-ХII;  

- Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх 

послуг (далi за текстом - Мiжнароднi стандарти аудиту або МСА), прийнятих в Українi в якостi нацiональних, 

зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї 

думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi 

незалежного аудитора"; 

- "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв 

облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку 

(далi за текстом - НКЦПФР) №1360 вiд 29.09.2011, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України за 

№1358/20096 вiд 28.11.2011; 

- "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнними 

паперами та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового 

ринку", затвердженого рiшенням НКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 

України за №53/13320 вiд 23.01.2007. 

ВИСНОВОК (ЗВIТ) 

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

 

ВСТУП 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯМПIЛЬСЬКИЙ 

ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"за 2013 рiк, що додається, яка складається з Балансу (Звiт про фiнансовий стан) 

станом на 31.12.2013 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових 

коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також з стислого 

викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ 
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Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання  i подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi . 

Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним 

для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 

шахрайства або помилки. 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА 

 

На вiдмiну вiд вiдповiдальностi управлiнського персоналу щодо складання  фiнансової звiтностi, нашою 

вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї  фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами 

аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також 

планування й виконання аудиту для отримання достатньої  впевненостi в тому, що  фiнансова звiтнiсть не 

мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та 

розкриттiв  у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi 

ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi  внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих 

ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки  та достовiрного 

представлення фiнансових звiтiв, 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 оцiнку загального подання   фiнансової звiтностi.  

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.  

 

 

ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ 

(ВИСНОВОК) 

 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає справедливо та достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий 

стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"  

станом на 31.12.2013 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену 

дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв  фiнансової звiтностi. 

 

 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ УКРАЇНИ 

 

 

1. ЗАГАЛЬНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ ТА ЗВIТНОСТI 

 

 

Вiдповiдальнiсть "за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх 

господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi 

протягом встановленого термiну, але не менше трьох рокiв...", на пiдприємствi, що перевiрялось, несе вiдповiдно 

до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" керiвник, який здiйснює 

керiвництво пiдприємством вiдповiдно до законодавства та установчих документiв. 

Керiвник та головний бухгалтер несуть персональну вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть облiку та 

звiтностi. Вiдповiдальнiсть працiвникiв бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського облiку регулюється 

посадовими iнструкцiями. 

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться бухгалтерською службою на чолi з головним бухгалтером. 

Дiяльнiсть працiвникiв бухгалтерiї регламентується посадовими iнструкцiями, що затвердженi на пiдприємствi.  

Бухгалтерська служба пiдприємства крiм вимог чинного законодавства у своїй роботi керується також "Наказом 

про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику пiдприємства", затвердженого керiвником на 2013 

рiк. 

 

2. ОПИС ВАЖЛИВИХ АСПЕКТIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

  



47 

 

 

"  Безперервнiсть дiяльностi  

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передбачає здатнiсть 

пiдприємства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi.  

 

"  Прийнятнiсть обраних облiкових полiтик та адекватнiсть розкриттiв у фiнансової звiтностi  

Облiкова полiтика, яка використовується на пiдприємствi, протягом перiоду, була незмiнною, та вiдповiдає 

законодавчим i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку.  

Пiдприємство дотримується та веде облiк згiдно обраної облiкової полiтики. 

 

 

3.  РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

 

АКТИВИ ПIДПРИЄМСТВА 

 

Аудит основних засобiв 

 

Облiк основних засобiв Пiдприємства ведеться вiдповiдно до  Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 

16 "Основнi засоби " та Положення про фiнансову полiтику пiдприємства у 2013 роцi. 

За даними фiнансової звiтностi  Пiдприємства станом на 31.12.2013 року на балансi облiковувалися основнi 

засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, данi щодо яких наведенi в таблицi: 

Станом на 31.12.2013 р. по даних пiдприємства власнi основнi засоби становлять, тис.грн.: 

 

Найменування показника На початок   звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату 

переходу на МСФЗ 

 Основнi засоби:  2 899 3 147 2 995 

 Первiсна вартiсть   9 602 9 793 9 568 

 Знос  ( 6 703 ) ( 6 646 ) ( 6 573 ) 

 

Структура основних засобiв ( за залишковою вартiстю)наступна тис.грн.: 

 

Найменування показника На початок   звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду На дату 

переходу на МСФЗ 

Земельнi дiлянки 0 0 0 

Будiвлi та споруди 2 433 2 369 2 456 

Машини та обладнання 325 380 396 

Транспортнi засоби 17 246 16 

Iнструменти, прилади та iнвентар 116 145 120 

Iншi основнi засоби 8 7 7 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 0 0 0 

Разом 2 899 3 147 2 995 

 

 

Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 6 646 тис. грн., залишкова 

вартiсть 3 147 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 67,86% первiсної вартостi основних засобiв. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї 

визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об'єкта основних 

засобiв. При визначеннi строку корисного використання Товариством враховується очiкуване використання 

об'єкта пiдприємством з урахуванням його потужностi та продуктивностi. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї не 

амортизуються. 

На нашу думку, данi фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та 

синтетичного облiку основних засобiв Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам.  

 

Аудит бухгалтерського облiку виробничих запасiв, сировини, матерiалiв, палива та правильнiсть їх списання 

 

Для бухгалтерського облiку Пiдприємства запаси класифiкують на такi групи: основнi та допомiжнi матерiали, 
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малоцiннi та швидкозношуванi  предмети та iншi матерiальнi цiнностi. Одиницею бухгалтерського облiку 

запасiв є їх найменування або однорiдна група. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на 

баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.  

Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно з МСБО  2 "Запаси". 

Балансова (облiкова ) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп: 

 

Найменування показника На початок звiтного перiоду  На кiнець звiтного перiоду   На дату 

переходу на МСФЗ  

 Запаси  4 593 3 379 4 066 

 Виробничi запаси  1 160 952 914 

 Незавершене виробництво  780 1 205 684 

 Готова продукцiя  2 574 1 114 2 389 

 Товари  79 108 79 

 Поточнi бiологiчнi активи  - - - 

 

Структура запасiв наступна: 

 

Найменування показника На початок звiтного перiоду  На кiнець звiтного перiоду   На дату 

переходу на МСФЗ  

 Сировина i матерiали  1 108 400 914 

 Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби  0 327 0 

 Паливо  0 20 0 

 Тара i тарнi матерiали  0 0 0 

 Будiвельнi матерiали  0 2 0 

 Запаснi частини  0 39 0 

 Iншi матерiали  52 0 0 

 Поточнi бiологiчнi активи  0 0 0 

 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети  0 164 0 

 Незавершене виробництво  780 1 205 684 

 Готова продукцiя  2 574 1 114 2 389 

 Товари  79 108 79 

 Разом  4 593 3 379 4 066 

 

Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами 

Товариства та затвердженi в установленому порядку. 

Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, або нормального операцiйного циклу, якщо вiн 

бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП) та облiковуються 

Товариством на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети". 

Вiдповiдно до вимог  МСБО 2 "Запаси", вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в 

експлуатацiю, виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного 

кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i  вiдповiдними особами Пiдприємства протягом 

строку їх фактичного використання. 

Вибуття матерiалiв та МШП проводилося згiдно з затвердженими актами списання матерiальних запасiв. 

 

Аудит грошових коштiв та дебiторської заборгованостi 

 

Облiк дебiторської заборгованостi проводиться у вiдповiдностi з вимогами МСБО № 39 "Фiнансовi iнструменти: 

визнання та оцiнка" 

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою 

реалiзацiйною вартiстю, тобто дебiторська заборгованiсть за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. 

Поточна дебiторська заборгованiсть, яка не пов'язана з реалiзацiєю продукцiї, робiт, послуг, що визнана 

безнадiйною на протязi звiтного перiоду вiдображена у складi iнших операцiйних витрат. 

Дебiторська заборгованiсть на 31.12.2013 р. становить: 

 

Найменування показника На початок 

звiтного перiоду  На кiнець звiтного перiоду   На дату переходу на МСФЗ  

 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  358 1 568 326 
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 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:     

 за виданими авансами  - - - 

 з бюджетом  3 440 3 843 2 274 

 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  29 40 21 

 

Структура грошових коштiв товариства станом на 31.12.2013 р. становить, тис.грн.: 

 

Найменування показника На початок звiтного перiоду  На кiнець звiтного перiоду   На дату 

переходу на МСФЗ  

 Грошовi кошти та їх еквiваленти:  996 1 936 164 

 Готiвка  3 0 0 

 Рахунки в банках  993 1 936 164 

 

Данi аналiтичного облiку грошових коштiв i дебiторської заборгованостi  вiдповiдають даним синтетичного 

облiку. 

Iншi оборотнi активи пiдприємства  станом на 31.12.2013 року становлять 17 тис.грн. 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПIДПРИЄМСТВА 

 

Зобов'язання пiдприємства визнанi згiдно МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв", МСБО 37 "Забезпечення, 

непередбаченi зобов'язання i непередбаченi активи". 

 

Пiдприємство за звiтний рiк, станом на 31.12.2013 р. має наступну структуру поточнi зобов'язання i забезпечення, 

тис.грн.: 

Найменування показника На початок звiтного перiоду  На кiнець звiтного перiоду   На дату 

переходу на МСФЗ  

 Короткостроковi кредити банкiв  0 0 0 

 Векселi виданi  0 0 0 

 Поточна кредиторська заборгованiсть за:  0 0 0 

     довгостроковими зобов'язаннями  0 0 0 

     товари, роботи, послуги  2 901 3 605 1 525 

     розрахунками з бюджетом  1 10 31 

     розрахунками зi страхування  12 77 84 

     розрахунками з оплати працi  103 186 214 

     одержаними авансами  0 0 0 

     розрахунками з учасниками  567 861 199 

     iз внутрiшнiх розрахункiв  0 0 0 

 

Iншi поточнi зобов'язання пiдприємства станом на 31.12.2013 року дорiвнюють 75 тис.грн. 

Проведеною перевiркою порушення вимог зазначених законодавчих документiв аудитором не виявлено. 

 

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 

 

Аналiтичний облiк статутного, пайового, додаткового вкладеного, резервного, неоплаченого, вилученого 

капiталiв та нерозподiленого прибутку на пiдприємствi ведеться з використанням вiдповiдних рахункiв. Рахунки 

призначенi для узагальнення iнформацiї про стан i рух коштiв рiзновидностей власного капiталу - статутного, 

пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподiлених прибуткiв (непокритих 

збиткiв), цiльових надходжень, забезпечень майбутнiх витрат i платежiв, страхових резервiв. 

З метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" 

вiд 17.09.2008 р. № 514-VI керiвництвом товариства: 

 

Обрано тип товариства Публiчне акцiонерне товариство 

Змiнени найменування акцiонерного товариства З вiдкритого на публiчне 

Внесенi змiни до Статуту товариства та Статут товариства Викладений в новiй редакцiї. 

 

Структура власного капiталу товариства станом на 31.12.2013 р. становить, тис.грн.: 
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Найменування показника На початок звiтного перiоду  На кiнець звiтного перiоду   На дату 

переходу на МСФЗ  

 Зареєстрований (пайовий) капiтал  53 53 53 

 Внески до незареєстрованого статутного капiталу  - - - 

 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)  8 612 9 066 7 734 

 Неоплачений капiтал  - - - 

 Вилучений капiтал  - - - 

 Разом  8 665 9 119 7 787 

 

Порядок розподiлу прибутку пiдприємства здiйснюється згiдно зi Статутом та рiшенням зборiв акцiонерiв. 

 

        Зареєстрований (пайовий) капiтал 

 

Об'явлений  зареєстрований капiтал пiдприємства становить  52 750,25грн. Величина зареєстрованого  капiталу 

на 31.12.2013 р. становить 52 750,25 грн.. Станом на 31.12.2013 року зареєстрований капiтал сплачено повнiстю. 

Iнформацiя про випуски акцiй: 

 

Дата реєстрацiї випуску акцiй 10.09.2010 

Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй 86/02/1/10 

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцiй Вiнницьке ТУ ДКЦПФР 

Код цiнного папера UA4000092266 

Тип цiнного папера Iменнi простi 

Форма iснування та форма випуску акцiй Бездокументарна 

Номiнальна вартiсть акцiї (грн.) 0,25 

Кiлькiсть акцiй (штук) 211 001 

Загальна номiнальна вартiсть акцiй (грн.) 52 750.25 

Частка у статутному капiталi (%) 100 

                 

Станом на 31.12.2013року Статутний капiтал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" ЯМПIЛЬСЬКИЙ 

ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" сплачено в розмiрi 52 750,25грн., що становить 100% Статутного капiталу 

пiдприємства. 

 

Нерозподiлений прибуток 

 

На пiдприємствi ведеться бухгалтерський та податковий облiк витрат виробництва, витрат обiгу та валових 

витрат вiдповiдно до встановленого порядку. 

Ведення облiку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво вiдповiдає вимогам МСБО 2 "Запаси". 

Фактична собiвартiсть та оцiнка залишкiв незавершеного виробництва на пiдприємствi достовiрнi i 

обраховуються згiдно чинного законодавства. 

Витрати виробництва облiковуються вiдповiдно МСБО 2 "Запаси". Склад витрат, порядок розподiлу витрат 

здiйснюється згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства та вiдповiдає мiжнародним стандартам фiнансової 

звiтностi 

Нерозподiлений прибуток пiдприємства станом на 31.12.2013 року становить - 9 066 тис. грн., який сформувався 

внаслiдок нерозподiленого прибутку станом на 01.01.2013 року в сумi   8 612 тис. грн., збiльшеного на суму 

отриманого  чистого прибутку  за результатами господарської дiяльностi за 12 мiсяцiв 2013 року в сумi 

856тис.грн.  та зменшеного на суму виплат власникам( дивiденди ) у сумi 402 тис.грн 

 

Склад доходiв та витрат пiдприємства за 2013 р., тис.грн.: 

 

Найменування показника Звiтний перiод Попереднiй перiод 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 24 044 20 291 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ( 21 305 ) ( 17 617 ) 

Валовий:  прибуток 2 739 2 674 

Валовий:  збиток   

Iншi операцiйнi доходи 747 860 

Адмiнiстративнi витрати (   643   ) (  627  ) 

Витрати на збут (   385   ) (  460  ) 
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Iншi операцiйнi витрати ( 1 221 ) (  826  ) 

Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi:  прибуток 1 237 1 621 

Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi:  збиток   

Доход вiд участi в капiталi   

Iншi фiнансовi доходи   

Iншi доходи   

Фiнансовi витрати   

Витрати вiд участi в капiталi   

Iншi витрати   

Фiнансовий результат до оподаткування:  прибуток 1 237 1 621 

Фiнансовий результат до оподаткування:  збиток   

Витрати (дохiд) з податку на прибуток  (   381  ) (  356  ) 

Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування   

Чистий фiнансовий результат:  прибуток 856 1 265 

Чистий фiнансовий результат:  збиток   

Iнший сукупний дохiд до оподаткування   

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом   

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування   

Сукупний дохiд 856 ( 1 265 ) 

 

Чистий прибуток отриманий, в ходi звичайної дiяльностi, вiрно вiдображений з точки зору рахунку, суми i 

перiоду. Вiдображений дохiд у "Звiтi про фiнансовi результати", включає видатковi накладнi на вiдпуск продукцiї 

та рахунки за наданi послуги i певним чином вiдображений з точки зору суми i перiоду. Витрати дiйснi i певним 

чином вiдображенi з точки зору суми i перiоду. 

 

 

4. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ 

 

 

Вартiсть  чистих  активiв  акцiонерного товариства 

 

Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом 

вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 

Розрахунок вартостi чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними 

рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням 

ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485, Цивiльного кодексу України. Розрахунок проведено за даними Балансу 

пiдприємства, складеного станом на 31.12.2013 р.. 

           Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих активiв 

пiдприємства виражається такою формулою: 

ЧА ф. = НАо + ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де 

ЧА ф - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства; 

НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi; 

ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi; 

НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень; 

НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу; 

З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за фактично залишковою 

вартiстю; 

ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та короткостроковi фiнансовi 

вкладення й iншi їх види, вiдображенi  у звiтному балансi ); 

ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi кредити, товарний кредит, 

внутрiшня кредиторська заборгованiсть). 

Даний метод оцiнки активiв, в умовах iнфляцiйної економiки суттєво занижує реальну вартiсть чистих активiв 

пiдприємства. Це пов'язано з тим, що вартiсть основних засобiв, запасiв, усiх видiв товарно матерiальних 

цiнностей у звiтному балансi вiдбита з урахуванням попередньої їх переоцiнки i до моменту здiйснення  оцiнки 

вона зросла пiд дiєю iнфляцiї. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мiнiмальну 

вартiсть чистих активiв пiдприємства 

Розрахунок вартостi чистих активiв, тис.грн.: 
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Найменування показника На початок 

звiтного перiоду  На кiнець звiтного перiоду   На дату переходу на МСФЗ  

 Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства  8 665 9 119 7 787 

 Зареєстрований (пайовий) капiтал  53 53 53 

 Скоригований капiтал   53 53 53 

 

 

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал та скоригований статутний капiтал. Вимоги 

частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не 

вимагається.    

 

Ризики суттєвого викривлення 

Суттєвих викривлень мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається 

емiтентом цiнних паперiв  та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю не виявлено. 

 

Виконання значних правочинiв 

Ми виконали перевiрку дотримання товариством вимог закону України "Про акцiонернi товариства" щодо 

виконання значних правочинiв. Ми переконалися, що всi виконанi товариством значнi правочини (у межах вiд 10 

до 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства) вiдбувалися за рiшеннями Наглядової ради товариства. 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

дотримується вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства" 

 

Стан корпоративного управлiння 

Стан корпоративного управлiння на Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi Товариства". 

Внутрiшнього аудиту на Товариствi немає. 

При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової 

звiтностi") не виявлено викривлень  фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 

 

 

5. АНАЛIЗ ФIНАНСОВОГО СТАНУ 

 

 

Розрахунок, згiдно рядкiв Балансу 

Коефiцiєнти Рядкi Балансу 

Абсолютна лiквiднiсть Р. 1165 А.Б./ р. 1695 П.Б 

Загальна лiквiднiсть Р.1195/ р. 1695 П.Б. 

Фiнансова незалежнiсть Р.1495П.Б./сума Балансу 

Покриття зобов'язань власним  капiталом Р.1495П.Б. / р.1695+1595 

 

Розрахованi показники фiнансового стану 

Коефiцiєнти Орiєнтовне позитивне значення На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду

 На дату переходу на МСФЗ 

Абсолютна лiквiднiсть 0,25 - 0,5 0,2717 0,4021 0,0769 

Загальна лiквiднiсть 1,0 - 2,0 2,5732 2,2405 3,2476 

Фiнансова незалежнiсть (автоно?мiї)   0,25 - 0,5 0,7027 0,6544 0,7850 

Покриття зобов'язань власним  капiталом 0,5 - 1,0 2,3642 1,8942 3,6524 

 

 

" Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть пiдприємства лiквiдувати поточнi 

зобов'язання i визначається як вiдношення суми грошових коштiв товариства в їх еквiвалентiв та поточних 

фiнансових iнвестицiй до суми поточних зобов'язань - станом на кiнець року вiдповiдно з розрахунком 

коефiцiєнта пiдприємство не готове негайно лiквiдувати поточнi зобов'язання.    

В результатi аналiзу дiяльностi пiдприємства видно, що коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2013 

року становить - 0,4021, що свiдчить  про достатнiсть   грошових коштiв та їх еквiвалентiв для негайного  

покриття короткострокових зобов'язань. 
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" Коефiцiєнт загальної лiквiдностi характеризує готовнiсть товариства лiквiдувати поточнi зобов'язання i 

визначається як вiдношення оборотних активiв пiдприємства до суми поточних зобов'язань пiдприємства - 

станом на кiнець року розрахований коефiцiєнт лiквiдностi свiдчить про те, що пiдприємства може лiквiдувати 

поточнi зобов'язання.  

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi  2,2405 свiдчить про те, що пiдприємство станом на 31.12.2013 року   має 

можливiсть виконати свої зобов'язання перед кредиторами в найближчий термiн (позитивне значення 1,0 -2,0)  

 

 

" Коефiцiєнт фiнансової незалежностi показує частку активiв органiзацiї, якi покриваються за рахунок 

власного капiталу (забезпечуються власними джерелами формування). Частка, що залишилася активiв 

покривається за рахунок позикових коштiв.  

" Станом на 31.12.2013 року пiдприємство фiнансово  стiйке, про що свiдчить коефiцiєнт фiнансової 

незалежностi, який має  значення 0,6544 (позитивне значення 0,25-0,5). 

 

 

" Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом характеризує спiввiдношення зобов'язань та власних 

коштiв пiдприємства - розрахований показник на кiнець року свiдчить про те, що пiдприємство не має залежностi 

вiд залучених коштiв.  

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом, має  значення 1,8942,  тобто пiдприємство має можливiсть 

негайно погасити зобов'язання за рахунок власного капiталу. (позитивне значення 0,5 - 1,0.) 

 

 

На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД", можна сказати, що станом на 31.12.2013 року Товариство має 

достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi i незалежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. 
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КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ 

ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 14309729 

Територія   за КОАТУУ  

Організаційно-право

ва форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво інструментів і обладнання для 

вимірювання, дослідження та навігації 
за КВЕД 26.51 

Середня кількість працівників: 273 

Адреса, телефон: 24500 м. Ямпiль, вул Ворошилова, 83-А, (04336) 2-11-04 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 0 0 0 

    первісна вартість 1001 0 0 0 

    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби 1010 2 899 3 147 2 995 

    первісна вартість 1011 9 602 9 793 9 568 

    знос 1012 ( 6 703 ) ( 6 646 ) ( 6 573 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:     

    які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
1030 0 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 2 899 3 147 2 995 

    II. Оборотні активи     
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Запаси 1100 4 593 3 379 4 066 

Виробничі запаси 1101 1 160 952 914 

Незавершене виробництво 1102 780 1 205 684 

Готова продукція 1103 2 574 1 114 2 389 

Товари 1104 79 108 79 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 358 1 568 326 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

    за виданими авансами 1130 0 0 0 

    з бюджетом 1135 3 440 3 843 2 274 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 913 2 410 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 29 40 21 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 996 1 936 164 

Готівка 1166 3 0 0 

Рахунки в банках 1167 993 1 936 164 

Витрати майбутніх періодів 1170 3 3 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в:     

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 12 17 73 

Усього за розділом II 1195 9 431 10 786 6 924 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 12 330 13 933 9 919 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 53 53 53 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8 612 9 066 7 734 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 8 665 9 119 7 787 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 
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Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 0 

у тому числі:     

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 2 901 3 605 1 525 

    розрахунками з бюджетом 1620 1 10 31 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 12 77 84 

    розрахунками з оплати праці 1630 103 186 214 

    одержаними авансами 1635 0 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 567 861 199 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 81 75 79 

Усього за розділом IІІ 1695 3 665 4 814 2 132 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 12 330 13 933 9 919 

Примітки: Залишкова вартiсть основних засобiв (Бр1010) 3147 тис. грн., Оборотнi активи (Бр1195) 10786 тис. грн., 

Чистi активи Бр(1495) 9119 тис. грн., що бiльше розмiру статутного капiталу, тобто пiдприємство вiдповiдає 

вимогам частини 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. 

Дата переходу на МСФЗ 01.01.2012 

 

Керівник    Кожухар Валерiй Олександрович 

 

Головний бухгалтер   Слободянюк Тамара Петрiвна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ 

ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 14309729 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 

за 2013 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 24 044 20 291 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 21 305 ) ( 17 617 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 2 739 2 674 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 747 860 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 643 ) ( 627 ) 

Витрати на збут 2150 ( 385 ) ( 460 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 221 ) ( 826 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 1 237 1 621 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 
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Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 1 237 1 621 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -381 -356 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 856 1 265 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 856 1 265 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 0 0 

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0 

Амортизація 2515 0 0 

Інші операційні витрати 2520 0 0 

Разом 2550 0 0 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Чистий прибуток за 2013 рiк складає 1265 тис. грн. 

 

 

Керівник    Кожухар Валерiй Олександрович 

 

Головний бухгалтер   Слободянюк Тамара Петрiвна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ 

ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 14309729 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

За 2013 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

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 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 2 128 1 376 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 1 875 1 376 

Цільового фінансування 3010 158 192 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 5 4 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 24 485 22 455 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках 
3025 1 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 37 216 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 14 393 ) ( 13 062 ) 

Праці 3105 ( 5 358 ) ( 5 152 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2 569 ) ( 2 547 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2 440 ) ( 2 116 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість 3117 ( 1 406 ) ( 1 376 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів 3118 ( 1 034 ) ( 740 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 5 ) ( 4 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 673 ) ( 495 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 371 863 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 33 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 



60 

 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 360 ) ( 35 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -327 -35 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 88 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -88 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 956 828 

Залишок коштів на початок року 3405 996 164 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -16 4 

Залишок коштів на кінець року 3415 1 936 996 

Примітки: Чистий рух коштiв за звiтнiй перiод становить (р3400) - 956 тис. грн., в т.ч. чистий рух коштiв вiд 

операцiйної дiяльностi (р3195) 1371 тис. грн., вiд iнвестицiйної дiяльностi (р3205) - 33 тис.грн. 

 

Керівник    Кожухар Валерiй Олександрович 

 

Головний бухгалтер   Слободянюк Тамара Петрiвна 
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КОДИ 

Дата 31.12.2013 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 
за ЄДРПОУ 14309729 

 

Звіт про власний капітал 

За 2013 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстро

ваний 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіле

ний 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 53 0 0 0 8 612 0 0 8 665 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 53 0 0 0 8 612 0 0 8 665 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період  

4100 0 0 0 0 856 0 0 856 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 

активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних 

підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -402 0 0 -402 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 
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зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, належна 

до бюджету відповідно до 

законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій  4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених акцій  4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості 

акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 454 0 0 454 

Залишок на кінець року  4300 53 0 0 0 9 066 0 0 9 119 

Примітки: Змiни у власному капiталi вiдбулись за рахунок отриманого чистого збитку в розмiрi 856 тис. грн. 

 

Керівник    Кожухар Валерiй Олександрович 

 

Головний бухгалтер   Слободянюк Тамара Петрiвна 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 

Примiтки до консолiдованої рiчної фiнансової звiтностi  

ПАТ " Ямпiльський приладобудiвний завод"  

за 2012 рiк. 

 

1.    Загальна iнформацiя про дiяльнiсть публiчного акцiонерного товариства 

 

    Публiчне акцiонерне товариство "Ямпiльський приладобудiвний завод" (або далi за текстом -Товариство") - 

господарське товариство, статутний капiтал якого подiлено на визначену кiлькiсть акцiй однакової номiнальної 

вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями, яке створене згiдно з Законами України "Про 

акцiонернi товариства", "Про цiннi папери i фондовий ринок", "Про нацiональну депозитарну систему та 

особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi", "Про  iнститути спiльного iнвестування (пайовi та 

корпоративнi iнвестицiйнiфонди)" та iншими законодавчими актами України. 

Найменування товариства: 

- повне найменування українською мовою - Публiчне акцiонерне товариство "Ямпiльський приладобудiвний 

завод"; 

- скорочене найменування українською мовою - ПАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод"; 

- повне найменування росiйською мовою - Публичное акционерное общество "Ямпольский 

приборостроительнiй завод"; 

- скорочене найменування росiйською мовою - ПАО "Ямпольский приборостроительнiй завод". 

 

Товариство у своїй дiяльностi керується Законом України "Про акцiонернi товариства", Цивiльним  Кодексом 

України, Господарським Кодексом України та iншими нормативними  актами України положеннями цього статуту, 

а також внутрiшнiми правилами, процедурами, регламентами та iншими локальними правовими актами Товариства, 

прийнятими вiдповiдно акту. 

           Мiсцезнаходження Товариства: 24500 м. Ямпiль вул. Ворошилова , 83А, Вiнницька обл. 

           Дата першого застосування МСФЗ: 01 сiчня 2012 року. 

           

Види дiяльностi: 26.51 - виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї; 

                                27.51 - виробництво електричних побутових приладiв; 

                                46.43 - оптова торгiвля електропобутовими електротоварами й електронною 

апаратурою побутового призначення для приймання, записування.  

 

Органiзацiйна структура ПАТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" : 

 

 

 Органами управлiння Товариства є: 

 

" Загальнi Збори Товариства; 

" Наглядова рада Товариства; 

" Правлiння Товариства. 

 

Органами контролю є: 

 

" Ревiзiйна комiсiя Товариства; 

" Внутрiшнiй аудит не створено. 

 

Загальнi Збори  є вищим органом Товариства, що вирiшують глобальнi  питання, вiднесенi до їх компетенцiї 

законодавством України та Статутом. 

 

До виключної компетенцiї Загальних Зборiв вiдносяться: 

 

" Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; 

" Внесення змiн до Статуту; 

" Прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; 

" Прийняття рiшення про змiну типу товариства; 

" Прийняття рiшення про розмiщення акцiй; 
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" Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу; 

" Прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу; 

" Затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також 

внесення змiн до них; 

" Затвердження рiчного звiту; 

" Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства з урахуванням вимог передбачених законом та статутом; 

" Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), прийняття рiшення про припинення (включаючи дострокове) 

їх повноважень; 

" Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора); 

" Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi   

" Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно з цим Статутом 

або законом. 

" Та iншi питання господарської дiяльностi передбаченi статутом. 

 

Наглядова рада  органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної 

Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. 

 

До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, цим Статутом, а 

також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 

      

Ревiзiйна комiсiя - Основна функцiя Ревiзiйної комiсiї  полягає у здiйсненнi контролю за фiнансово - 

господарською дiяльнiстю Товариства. Дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї регламентується Положенням про ревiзiйну 

комiсiю, затвердженим рiшенням зборiв.          

 

 

2. Основнi принципи подання фiнансової звiтностi 

 

2.1 Основа подання iнформацiї 

 

      Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

("МСФЗ"), затвердженими Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("РМСФЗ") та iнтерпретацiями, 

випущеними Постiйним комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("ПКI МСФЗ"). 

 

     Пiдприємства (Головне пiдприємство та його дочiрнє пiдприємство) ведуть бухгалтерський облiк вiдповiдно 

до вимог ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. Нацiональнi принципи i вимоги до ведення 

бухгалтерського облiку в Українi вiдрiзняються вiд принципiв i вимог МСФЗ. Таким чином, дана фiнансова 

звiтнiсть, пiдготовлена на основi реєстрiв бухгалтерського облiку Пiдприємства, мiстить коригування, необхiднi для 

приведення даної звiтностi у вiдповiднiсть до МСФЗ. 

 

    Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з принципом оцiнки по iсторичнiй вартостi , за винятком 

переоцiненої вартостi основних засобiв, в частинi окремої групи: будiвлi та споруди. 

  

2.2 Принцип безперервностi дiяльностi 

 

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi Пiдприємства, якi 

передбачають реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi нормального здiйснення дiяльностi. 

 

Оновлення активiв Пiдприємства, так само, як i майбутня дiяльнiсть Пiдприємства, перебуває пiд iстотним впливом 

поточної та майбутньої економiчної середовища. Фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на випадок 

того, що Пiдприємство не зможе дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi. 

 

2.3 Функцiональна та презентацiйна валюта 

 

    Функцiональною валютою Пiдприємства є гривня. Для цiлей оцiнки та подання фiнансової звiтностi 

керiвництво Пiдприємства використовує гривню.  
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Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної валюти Пiдприємства, вважаються операцiями в iноземних 

валютах. 

 

Операцiї в iноземнiй валютi первiсно враховуються в функцiональнiй валютi за курсом, чинним на дату операцiї. 

 

2.4 Метод нарахування 

 

     Фiнансова звiтнiсть складена на основi методу нарахування. Результати операцiй та iнших подiй визнавалися 

за фактом їх здiйснення, а не на момент отримання або виплати грошових коштiв, вiдбивалися в облiкових записах i 

включалися у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вони вiдносяться. 

 

2.5 Звiтний перiод та зiставнi данi 

 

Фiнансовим роком для Пiдприємства вважається рiк, що закiнчився 31 грудня. 

 

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року i представляє повний комплект 

фiнансової звiтностi. Для цiєї звiтностi зiставнi данi не представляються (крiм Балансу та форми про рух грошових 

коштiв ), в звязку  з першим застосуванням МСФЗ на 01.01.2012 року. 

 

3. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi 

 

 

3.1 Первiсне визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

 

Пiдприємство визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму балансi тодi, коли вона стає стороною контрактних 

зобов'язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання  та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов'язань 

визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Операцiї придбання фiнансових iнструментiв, якi згодом 

будуть оцiненi за справедливою вартiстю мiж датою проведення операцiї та датою розрахунку, облiковуються 

аналогiчним чином, що й придбанi iнструменти. 

 

3.2  Основнi засоби 

 

Первiсне визнання основних засобiв 

 

Об'єкт основних засобiв  визнається  Пiдприємством в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо: 

  

?   iснує ймовiрнiсть того, що Пiдприємство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди; 

?  первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена; 

?  передбачається використовувати протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай бiльше 12 мiсяцiв); 

?   собiвартiсть активу перевищує 2 500,00 гривень. 

 

Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних 

засобiв. 

 

Подальша оцiнка основних засобiв. 

 

Пiсля первiсного визнання як актив Пiдприємством застосовує модель облiку об'єкта основних засобiв за первiсною 

вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi для 

наступних компонентiв основних засобiв - комп'ютерне обладнання, iнструменти, прилади та iнвентар. Така 

вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних 

проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних 

засобiв через певнi промiжки часу Пiдприємством  визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з 

вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчним чином, при 

проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних 

засобiв як замiна основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне 

обслуговування визнаються у звiтi про прибутки i збитки в момент понесення. 
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Вiдповiдно до внесених змiн в облiкову полiтику, зазначеним у п. 0.0 до компонентiв основних засобiв таким як 

будiвлi, машини i обладнання, транспортнi засоби Пiдприємство застосовує модель справедливої вартостi.  

 

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, 

погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства наступним чином: 

 

Будiвлi та споруди     20-50 рокiв 

Машини та устаткування     3-20 рокiв 

Комп'ютерне обладнання     1-8 рокiв 

Транспортнi засоби      5-7 рокiв 

Iнструмент, прилади та iнвентар    5-20 рокiв 

Незавершене будiвництво     Не амортизується 

 

Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються в кiнцi 

кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, 

враховується як змiна облiкової оцiнки. 

 

Активи, отриманi на умовах фiнансової оренди, визнаються в звiтностi в сумi еквiвалентнiй справедливої вартостi 

майна отриманого в лiзинг або якщо вона нижче - за поточною вартiстю мiнiмальних лiзингових платежiв, яка 

визначається на початок дiї договору лiзингу. Первiснi прямi витрати лiзингоодержувача включаються до вартостi 

активу. Активи, отриманi за договорами фiнансової оренди, амортизуються протягом очiкуваного строку їх 

корисного використання з використанням методу, застосовуваного для амортизацiї власних основних засобiв. 

 

Припинення визнання 

 

Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у 

випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного 

активу. Дохiд або витрата, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про сукупний дохiд як "Iншi 

операцiйнi доходи" або "Iншi операцiйнi витрати" за той звiтний рiк, в якому актив був списаний. 

 

На кожну звiтну дату Пiдприємство проводить оцiнку наявностi будь-яких ознак, що вказують на можливе 

знецiнення активу. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв виявляється 

менше їх балансової (залишкової) вартостi, Пiдприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктiв знецiненими, i 

нараховує резерв пiд знецiнення на суму перевищення балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування 

активу. При визначеннi суми знецiнення об'єкта основного засобу Пiдприємство нараховує резерв пiд знецiнення з 

одночасним визнанням витрат перiоду на рахунок "Основнi засоби в експлуатацiї, резерв знецiнення". 

 

При припиненнi визнання активу прирiст вартостi вiд його переоцiнки, включений до складу додаткового капiталу 

стосовно до об'єкта основних засобiв, повнiстю переноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток. 

Перенесення дооцiнки на нерозподiлений прибуток провадиться без задiяння через прибуток або збиток. 

 

Незавершене будiвництво 

 

Незавершене будiвництво являє собою об'єкти, що знаходяться в процесi будiвництва або iншого приведення в 

мiсце розташування i стан, необхiднi для експлуатацiї об'єктiв необоротних активiв у вiдповiдностi з намiрами 

керiвництва. Об'єкти незавершеного будiвництва вiдображаються за вартiстю фактичних витрат, за вирахуванням 

накопичених збиткiв вiд знецiнення. Знос по об'єктах незавершеного будiвництва не нараховується. 

 

 

3.3 Нематерiальнi активи 

 

   Нематерiальнi активи (програмнi забезпечення), якi були в облiку на 01.01.2012 року   пiд час першого 

застосування МСФЗ було списано на зменшення нерозподiленого  прибутку пiдприємства, а тi нематерiальнi 

активи якi були придбанi та оприбуткованi в 2012 роцi було списано на витрати звiтного перiоду в повному обсязi, а 

амортизацiя яка буланарахована на нематерiальнi активи було вiдкориговано та знято з витрат звiтного перiоду.  
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3.4 Фiнансовi активи 

 

(а) Кредити та дебiторська заборгованiсть 

 

Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими платежами або 

платежами, якi пiдлягають визначенню, i що не котируються на активному ринку. Кредити та дебiторська 

заборгованiсть включають в себе торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. 

Дебiторська та кредиторська заборгованостi внутрi групи при консолiдацiї була знята. 

 

(б) Фiнансовi активи, доступнi для продажу 

 

Iнвестицiї, якi керiвництво планує утримувати протягом невизначеного перiоду часу, i якi можуть бути проданi в 

разi потреби полiпшення показника лiквiдностi або внаслiдок впливу змiн процентних ставок, класифiкуються як 

фiнансовi активи, наявнi для продажу. Цi активи включаються до складу необоротних активiв, якщо тiльки 

Пiдприємство не має явного намiру утримувати цi активи протягом перiоду, який менше, нiж дванадцяти мiсяцiв 

вiд звiтної дати, якщо продаж цих активiв не буде викликана необхiднiстю збiльшення робочого капiталу, у разi 

чого вони будуть включенi до складу оборотних активiв. Фiнансовi активи, наявнi для продажу, облiковуються за 

справедливою вартiстю з вiднесенням переоцiнки на капiтал.  

 

(в) Iнвестицiї, утримуванi до погашення 

 

Iнвестицiї з фiксованим строком погашення, фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а 

також щодо яких керiвництво має реальнi намiри i можливiсть утримувати до погашення, iншi, нiж тi, якi 

вiдповiдають визначенню дебiторської заборгованостi та кредитiв, виданих Пiдприємством, класифiкуються як 

iнвестицiї, утримуванi до погашення. Такi iнвестицiї включаються до складу необоротних активiв, за винятком 

iнвестицiй, якi пiдлягають погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати i включаються до складу 

оборотних активiв. Iнвестицiї, утримуванi до погашення, облiковуються за амортизованою вартiстю. 

 

3.5 Запаси 

 

Пiдприємство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси: 

o Готова продукцiя; 

o Товари; 

o Матерiали; 

o Запаснi частини; 

o Незавершене виробництво. 

 

Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв 

включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до 

їх поточного стану та мiсця розташування. Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО. Чиста 

вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи з передбачуваної продажної цiни за вирахуванням всiх передбачуваних 

витрат на завершення виробництва i реалiзацiю. 

 

Пiдприємство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, застарiння, повiльної оборотностi, 

зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, 

вiдображається у звiтi про сукупний дохiд. 

 

Облiк знецiнення запасiв 

 

Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваних, якщо цiна на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх 

пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. Собiвартiсть запасiв також 

може виявитися невiдшкодовуваних, якщо збiльшилися можливi витрати на завершення або на здiйснення продажу. 

 

Сировина та iншi матерiали в запасах не списуються нижче собiвартостi, якщо готова продукцiя, в яку вони будуть 

включенi, iмовiрно буде продана за або вище собiвартостi. Однак, коли зниження цiни сировини вказує на те, що 
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собiвартiсть готової продукцiї перевищує чистий цiну продажу, сировина списується до величини чистої вартостi 

реалiзацiї. У таких умовах витрати на замiну сировини можуть виявитися найкращим з iснуючих аналогiв його 

чистою вартiстю реалiзацiї. 

 

Запаси, якi оцiненi за чистою вартiстю реалiзацiї, додатково розкриваються Пiдприємством на позабалансовому 

рахунку "Запаси, що облiковуються за справедливою вартiстю", а уцiнка до чистої вартостi реалiзацiї враховується 

за кредитом вiдповiдних рахункiв запасiв i за дебетом витратного рахунку "Списання знецiнених запасiв". 

 

3.6 Податок на додану вартiсть 

 

Iснує двi ставки податку на додану вартiсть: 20% - на iмпорт i продаж товарiв, робiт i послуг у межах України та 0% 

на експорт товарiв та надання робiт i послуг за межi країни. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi 

ПДВ, нарахованої протягом звiтного перiоду, i виникає або на дату вiдвантаження товару замовнику, або на дату 

отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку 

платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит з ПДВ 

виникають або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежностi вiд того, яка 

подiя сталася ранiше. 

 

У разi використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, 

крiм випадкiв, коли: 

  

- ПДВ, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ 

визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат;   

- Дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми ПДВ.              

 

Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i 

кредиторську заборгованiсть, вiдображену в Балансi (звiтi про фiнансовий стан).  

 

3.7 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках до запитання, 

короткостроковi i високолiквiднi iнвестицiї з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв, а також банкiвськi 

овердрафти. Банкiвськi овердрафти представленi в балансi у роздiлi зобов'язання в якостi короткострокових 

зобов'язань. 

 

3.8 Податок на прибуток 

 

Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточнi i попереднi перiоди оцiнюються за 

сумою, передбачуваної до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi 

ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки i законодавство, 

прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в країнах, в яких Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть i отримує 

оподатковуваний дохiд. 

 

Поточний податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в капiталi, визнається у складi 

капiталу, а не у звiтi про сукупний дохiд. Керiвництво компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених 

у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретований, i 

в мiру необхiдностi створює резерви. 

 

3.9 Визнання виручки 

 

Виручка включає суму компенсацiї, одержану або пiдлягає отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг 

в звичайному ходi господарської дiяльностi Пiдприємством. Виручка вiдбивається за вирахуванням податку на 

додану вартiсть, знижок i внутрiшньогрупових операцiй. 

 

Пiдприємство визнає виручку в разi, якщо сума доходу може бути достовiрно оцiнена, iснує ймовiрнiсть одержання 

майбутнiх економiчних вигод, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi 

Пiдприємства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовiрно оцiненої до тих пiр, поки не будуть 
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вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках Пiдприємство грунтується на 

iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди. 

 

Виручка вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi. 

 

Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнiвної та 

безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається витратами Пiдприємства. 

 

3.10 Умовнi зобов'язання та непередбаченi активи 

 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до 

фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, 

є незначною 

 

Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує 

достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод. 

 

3.11 Визнання витрат 

 

Витрати визнаються Пiдприємством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути надiйно визначена, 

i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням 

зобов'язань. 

 

Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або тодi, 

коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної 

виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю 

спожитi. 

 

Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного 

перiоду, в якому вони були здiйсненi. 

 

Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визначаються 

шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. 

 

Моментом визнання витрат майбутнiх перiодiв є момент їх виникнення, коли вiдбувається неспiвпадання перiоду 

виникнення зазначених витрат та перiоду, в якому вони будуть використанi з метою отримання доходiв. Витрати 

майбутнiх перiодiв враховуються в сумi фактичних витрат. 

 

Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом перiодiв, до яких вони вiдносяться i, 

вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов'язаної з ними економiчної вигоди. 

 

4. Iстотнi облiковi судження та оцiнки 

 

Нижче наведенi основнi припущення щодо майбутнiх подiй, а також iнших джерел невизначеностi оцiнок на дату 

балансу, якi несуть в собi iстотний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової 

вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного звiтного перiоду: 

 

Строк корисного використання основних засобiв 

 

Пiдприємство оцiнює термiн, що залишився корисного використання основних засобiв не менше одного разу на рiк 

в кiнцi фiнансового року. У випадку, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни враховуються як 

змiни в облiкових оцiнках згiдно з МСФЗ (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". 

Зазначенi оцiнки можуть мати iстотний вплив на балансову вартiсть основних засобiв та знос, визнаний у звiтi про 

прибутки або збитки. 

 

Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв 
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Виявлення ознак знецiнення передбачає використання оцiнок, якi включають, але не обмежуються причинами, 

термiнами i сумами знецiнення. Знецiнення грунтується на аналiзi значного числа факторiв, таких як змiни в 

поточних умовах конкуренцiї, очiкування пiдйому 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 на рiвнi пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, вимагає використання оцiнок керiвництва. 

Визначення вартостi вiд використання включає методи, заснованi на оцiнцi очiкуваних майбутнiх дисконтованих 

грошових потокiв i вимагають вiд Пiдприємства проведення оцiнки таких потокiв на рiвнi пiдроздiлу, що генерує 

грошовi потоки, а також вибору обгрунтованої ставки дисконту для розрахунку приведеної вартостi грошових 

потокiв. Зазначенi оцiнки, включаючи використану методологiю, можуть в iстотнiй мiрi вплинути на справедливу 

вартiсть i, в кiнцевому рахунку, на суму знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв. 

 

Резерв по сумнiвних боргах 

 

Керiвництво Пiдприємства формує резерв на сумнiвну заборгованiсть для облiку розрахункових збиткiв, 

викликаних неспроможнiстю клiєнтiв здiйснити необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву на сумнiвну 

заборгованiсть, керiвництво виходить iз власної оцiнки розподiлу непогашених залишкiв дебiторської 

заборгованостi за строками давностi, прийнятої практики списання, кредитоспроможностi клiєнта i змiн в умовах 

платежу. У випадку, якщо фiнансове становище клiєнтiв буде продовжувати погiршуватися, фактичний обсяг 

списань може переважити очiкуваний. 

 

Судовi розгляди 

 

Керiвництво Пiдприємства застосовує iстотнi судження при оцiнцi та вiдображеннi в облiку резервiв i ризикiв 

виникнення умовних зобов'язань, пов'язаних з iснуючими судовими справами та iншими неврегульованими 

претензiями, а також iнших умовних зобов'язань. Судження керiвництва необхiдно при оцiнцi ймовiрностi 

задоволення позову проти Пiдприємства або виникнення матерiального зобов'язання, i при визначеннi можливої 

суми остаточного врегулювання. Внаслiдок невизначеностi, властивої процесу оцiнки, фактичнi витрати можуть 

вiдрiзнятися вiд первiсної оцiнки резерву. Такi попереднi оцiнки можуть змiнюватися по мiрi надходження нової 

iнформацiї, спочатку вiд власних фахiвцiв, якщо такi є у Пiдприємства, або вiд стороннiх консультантiв, таких як 

юристи. Перегляд таких оцiнок може зробити iстотний вплив на майбутнi результати операцiйної дiяльностi. 

Станом на 31 грудня 2011 року i 31 грудня 2012 року Пiдприємство не створювала резерву за судовими позовами. 

 

5. Розшифровки певних статей фiнансової звiтностi: 

 

 

5.1.Основнi засоби 

Первiсна вартiсть Земi дiлянки Будiвлi i споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби

 Iнструменти, прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Незавершонное будiвництво Разом 

 101 103 104 105 106 109,112 15  

                  

на 31.12.11 0 5 948 3 250 130 227 13 0 9 568 

         

Надходження 0 0 28 3 6 1 0 38 

Перемiщення 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцiнка 0 0 0 0 0 0 - 0 

Уцiнка 0 0 0 0 0 0 - 0 

Вибуття 0 0 -4 0 0 0 0 -4 

         

на 31.12.12 0 5 948 3 274 133 233 14 0 9 602 

         

Накопичений знос         

                  

на 31.12.11 0 3 492 2 854 114 107 6 0 6 573 

         

Нарахований знос 0 23 99 2 10 0 0 134 

Перемiщення 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Дооцiнка 0 0 0 0 0 0 - 0 

Уцiнка 0 0 0 0 0 0 - 0 

Вибуття зносу 0 0 -4 0 0 0 - -4 

         

на 31.12.12 0 3 515 2 949 116 117 6 0 6 703 

         

Залишкова вартiсть        

                  

на 31.12.11  2 456 396 16 120 7 0 2 995 

         

на 31.12.12   2 433 325 17 116 8 0 2 899 

 

5.2 Запаси 

 

Запаси   31.12.2011 31.12.2012 

     

Готова продукцiя  2 389  2 574  

Товари   79  79  

Основна сировина та матерiали 914  1 108  

Iншi матерiали  0  52  

Незавершене виробництво 684  780  

   4 066  4 593  

     

5.3 Торгова дебiторська заборгованiсть 

 

Торгова дебiторська заборгованiсть  

   31.12.2011 31.12.2012 

Торгова дебiторська заборгованiсть 589,00  694,00  

   

Резерв на знецiнення торгової дебiторської заборгованостi -263,00  -336,00  

   

   

Чиста реалiзацiйна вартiсть 326,00  358,00  

  

5.4 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  2 011 2 012 

       

Грошовi кошти в банках в нацiональнiй валютi 76 19 

Грошовi кошти в банках в iноземнiй валютi 88 974 

Грошовi кошти в касi   0 3 

Грошовi кошти в дорозi в нацiональнiй валютi 0 0 

Грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi 0 0 

     164 996 

    

 

5.5 Торгова кредиторська заборгованiсть 

 

Торгова кредиторська заборгованiсть 31.12.2011 31.12.2012 

      

Торгова кредиторська заборгованiсть 1 525,00  2 901,00  

    1 525,00  2 901,00  

 

 

Аванси вiд покупцiв i iншi короткостроковi зобов'язання 

    31.12.2011 31.12.2012 

Аванси вiд покупцiв 0  0  
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Заборгованiсть по заробiтнiй платi та вiдрахуванням на соцiальне страхування 298  115  

   

Заборгованiсть по податках, окрiм податку на прибуток 31  1  

   

Короткостроковi векселi виданi 0  0  

Дивiденди до виплатиIншi короткостроковi зобов'язання 278  648  

Резерв на майбутнi виплати працiвникам 0  0  

   

Нарахованi вiдсотки по короткострокових кредитах 0  0  

   

Нарахованi вiдсотки за довгостроковими кредитами 0  0  

    607  764  

 

5.8 Загальнi адмiнiстративнi витрати 

    

Загальнi адмiнiстративнi витрати  2012 

      

Заробiтна плата адмiнiстративного персоналу та пов'язанi з нею витрати 163,00  

Амортизацiя основних засобiв  0,00  

Послуги стороннiх органiзацiй  216,00  

Матерiали- оснона частина паливо  200,00  

Iншi витрати    48,00  

     627,00  

       

5.9 Витрати на збут 

 

Витрати на збут    31.12.2012 

      

Заробiтна плата персоналу на збут та пов'язанi з нею витрати 56,00  

Амортизацiя основних засобiв  0,00  

Послуги стороннiх органiзацiй  270,00  

Матерiали    11,00  

Iншi витрати    123,00  

     460,00  

 

       

     

 

Керiвник                

Головний бухгалтер                                                                                       
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