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.
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М.П.
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(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

14313872

4. Місцезнаходження

Україна, 71600, Запорізька область, Василівський, Василівка, абоненська скринька
5

5. Міжміський код, телефон та факс

06175 76851, 06175 76786

6. Електронна поштова адреса

vzto.in@ferroex.com

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

23.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
№78(2831), Відомості НКЦПФР

24.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці

vzto.zp.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

24.04.2018
(дата)

ЗМІСТ
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
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 (для акціонерних товариств, крім
публічних акціонерних товариств), або інформацію про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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 та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

X

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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових
цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Роздiл 3 - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї. Роздiл 4 - не заповнено у зв'язку з тим, що посада корпоративного
секретаря статутом емiтента не передбачена. Роздiл 5 - не заповнено, так як в статутному капiталi емiтента вiдсутня
державна частка, не вiдноситься до монопольних пiдприємств, емiтент до рейтингового агенства не звертався. Роздiл
10 - не заповнено у зв`язку з тим, що на чергових загальних зборах акцiонерiв 11.04.17р. за пiдсумками фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства у 2016р. прийнято рiшення про ненарахування та невиплату дивiдендiв за 2016р.
Роздiл 12 п.2) - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї. Роздiл 12 п.3) - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї. Роздiл
12 п.4) - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї. Роздiл 12 п.5) - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї. Розділ 14 п.7) не заповнено за відсутністю інформації. Розділ 14 п. 8) - не заповнено за відсутністю інформації. Роздiл 15. - не
заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї. Роздiл 18 - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї. Роздiл 19 п.1) - не заповнено
за вiдсутнiстю iнформацiї. Роздiл 19 п.2) - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї. Роздiл 19 п.3) - не заповнено за
вiдсутнiстю iнформацiї. Роздiл 19 п.4) - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї. Роздiл 19 п.5) - не заповнено за
вiдсутнiстю iнформацiї. Роздiл 20 - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї. Роздiл 21 - не заповнено за вiдсутнiстю
iнформацiї. Роздiл 22 - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї. Роздiл 23 - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї.
Роздiл 24 - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї. Роздiл 25 - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї. Роздiл 26 - не
заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї. Роздiл 27 - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї. Роздiл 30 - не заповнено, так
складено рiчну звiтнiсть вiдповiдно до МСБО. Роздiл 32 - не заповнено за вiдсутнiстю iнформацiї. Емiтеннт не має
вiдносин нi з жодною депозитарною установою.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ"

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

А01 №348153

3. Дата проведення державної реєстрації

12.04.1996

4. Територія (область)*

Запорізька область

5. Статутний капітал (грн)

1721760

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного
капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової
компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

57

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

24.42 - виробництво алюмінію
23.91 - виробництво абразивних виробів
24.45 - виробництво інших кольорових металів

10. Органи управління підприємства

д/н

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

ПАТ "ПУМБ"

2) МФО банку

334851

3) Поточний рахунок

26005962491326

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

ПАТ "ПУМБ"

5) МФО банку

334851

6) Поточний рахунок

26005962491229

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

Номер
ліцензії
(дозволу)

1

2

роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до
35 кВ включно), ремонт, технічне обслуговування машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - електричного
устатковання електричних станцій та мереж напругою понад
1000 В (до 35 кВ вклю

427.16.23

Дата
видачі

3

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

5

15.06.2016 Головне
управління
Держпраці у
Запорізькій обл.

15.06.2021

452.12.23- 10.07.2012 Територіальне
27.42.0
управління
державної
служби
гірничого
нагляду та
промислової
безпеки України
в Запоріз

09.07.2022

Опис:
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу Емiтент має намiр його подовжити.
роботи з вироблення розплавів кольорових металів та сплавів
на основі таких металів

Опис:
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу Емiтент має намiр його подовжити.
експлуатація машин, устатковання підвищеної небезпекивантажопідіймальні крани та машини

148.15.23

15.04.2015 Територіальне
управління
державної
служби
гірничого
нагляду та
промислової
безпеки України
в Запоріз

15.04.2020

15.04.2015 Територіальне
управління
державної
служби
гірничого
нагляду та
промислової
безпеки України
в Запоріз

15.04.2020

13.07.2016 Головне
управління
Держпраці у
Запорізькій обл.

13.07.2021

експлуатація устаткування підвищеної небезпеки - технологічні 211.12.23- 10.04.2012 Територіальне
транспортні засоби
27.42.0
управління
державної
служби
гірничого
нагляду та
промислової
безпеки України
в Запоріз

09.04.2022

Опис:
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу Емiтент має намiр його подовжити.
ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки- вантажопідіймальних
кранів і машин, зберігання балонів із стисненим(кисень),
зрідженим(ЗВГ) газом, зварювальні, газополум'яні роботи

147.15.23

Опис:
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу Емiтент має намiр його подовжити.
роботи в діюексплутація машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки - електричного устаткування
електричних станцій та мереж напругою понад 1000 В (до 35
кВ включно)

464.16.23

Опис:
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу Емiтент має намiр його подовжити.

Опис:
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу Емiтент має намiр його подовжити.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника
Регiональне вiддiлення
Фонду державного майна
України по Запорiзькiй
областi

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та або
учасника
20495280

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи
д/н
Усього
___________
* Заповнювати не обов'язково.

Місцезнаходження

Україна,
100
Запорізька область,
д/н, 69107, Запоріжжя,
Леніна, 164

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*
д/н

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

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
д/н
100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*

голова наглядової ради. акціонер

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

Борисенко Олег Валентинович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1951

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

комерцiйний директор ТОВ ЗЗТФ "Ферроекс"

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

15.12.2017, три роки

9) опис

Органiзовує роботу наглядової ради, як органу, що представляє
iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням загальних зборiвi в
межах компетенцiї, визначеної статутом товариства, контролює i
регулює дiяльнiсть виконавчого органу (директора) товариства.
Винагорода за виконання обов'язкiв голови наглядової ради
передбачена у розмірі 5000 грн. щомісячно. Не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. З 1993р.-комерцiйний
директор ТОВ ЗЗТФ "Ферроекс" м.Запорiжжя, б-р Центральний,
21. Протягом п'яти останніх років- голова наглядової ради.

1) посада*

член наглядової ради, акціонер

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

Герасименко Олександр Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

Генеральний директор ТОВ ЗЗТФ "Ферроекс"

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

15.12.2017, три роки

9) опис

Винагорода за виконання обов'язкiв члена наглядової ради
передбачена у розмірі 5000 грн щомісячно. Не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. З 1993р. -генеральний
директор ТОВ ЗЗТФ "Ферроекс" м. Запорiжжя, б-р Центральний,
21. Протягом п'яти останніх років- член наглядової ради.

1) посада*

член наглядової ради, акціонер, представник акціонера-юридичної
особи ТОВ ЗЗТФ "Ферроекс"

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

Пилипенко Людмила Анатоліївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

головний бухгалтер ТОВ ЗЗТФ "Ферроекс"

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

15.12.2017, три роки

9) опис

Винагорода за виконання обов'язкiв члена наглядової ради
передбачена у розмірі 5000 грн щомісячно. Не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. З 1997р. -головний
бухгалтер ТОВ ЗЗТФ "Ферроекс" м. Запорiжжя, б-р Центральний,
21. Протягом п'яти останніх років- головний бухгалтер.

1) посада*

директор

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

Бiчiк Олег Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня

директор ТОВ "Салон для молодят" період з 1995р. по 2008р.

посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

11.04.2017, три роки

9) опис

Має повноваження, обов'язки виконавчого органу, передбаченi
статутом. Середньомiсячна винагорода (заробiтна плата) за 2017р.
становить 8400 грн. Не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Протягом п'яти останніх років- директор.

1) посада*

головний бухгалтер

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

Токарська Валентина Володимирiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

головний бухгалтер ПАТ "ВЗТО" 1992-2017р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

01.11.2001, д/н

9) опис

Обов'язки головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї.
Сереньомiсячна заробiтна плата за 2017р. становить 9814 грн. Не
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом останніх п'яти років- головний бухгалтер.

___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником
групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1

Прізвище, ім'я, Ідентифікаційний Кількість
Від
по батькові
код юридичної
акцій
загальної
фізичної
особи
(шт.)
кількості
особи або
акцій (у
повне
відсотках)
найменування
юридично
2

голова
Борисенко
наглядової Олег
ради
Валентинович

3

4

Кількість за видами акцій
прості
іменні

5

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на
пред'явника

6

7

8

9

д/н

3171960

46.06

3171960 0

0

0

член
Герасименко
д/н
наглядової Олександр
ради
Олександрович

3171959

46.06

3171959 0

0

0

член
Пилипенко
наглядової Людмила
ради
Анатоліївна

д/н

100

0

100

0

0

0

директор

Бiчiк Олег
Миколайович

д/н

0

0

0

0

0

0

головний
бухгалтер

Токарська
д/н
Валентина
Володимирiвна

110

0

110

0

0

0

6344129

92.12

6344129 0

0

0

Усього

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

д/н

Ідентифікаційний Місцезнаходження Кількість
код
акцій
(шт.)

д/н

д/н

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

д/н
Кількість
акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

д/н
Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Кількість за видами
акцій
прості
іменні
д/н

привілейовані
іменні
д/н

Кількість за видами
акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

Борисенко Олег Валентинович

3171960

46.06

3171960 0

Герасименко Олександр Олександрович

3171959

46.06

3171959 0

Усього

6343919

92.12

6343919 0

___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

11.04.2017

Кворум зборів**

98.46

Опис

Порядок денний запропоновано наглядовою радою Товариства, додаткових пропозицій не
надходило.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Вирішили:
1).Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб.
2)Визначити наступний термін дії повноважень голови та членів лічильної комісії: з моменту обрання
лічильної комісії до моменту передачі голові чергових загальних зборів акціонерів всіх оформлених
протоколів про підсумки голосування та всіх доданих до них бюлетенів для голосування по всіх
питаннях порядку денного зборів.
2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Вирішили: Обрати голову зборів, секретаря,
3. Затвердження підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Підтвердження повноважень директора Товариства щодо укладання значних правочинів у 20162017 роках.
Прийнято рішення:
1). Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016
рік прийняти до уваги.
2). Діяльність директора Товариства Бічіка О.М. з питань управління Товариством в звітному 2016
році визнати задовільною.
3) підтвердити правочинність всіх господарських та комерційних договорів, укладених директором
Товариства в 2016-2017 роках (до дати чинних чергових загальних зборів акціонерів), що підпадають
до категорії значних правочинів.
4. Затвердження висновків незалежного аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
Вирішили: Затвердити висновки незалежного аудиту щодо фінансово-господарської звітності
Товариства за 2016 рік
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік з валютою балансу 9623 тис. грн.
6. Затвердження звіту Наглядової ради за підсумками діяльності у 2016 році. Підтвердження
правочинності рішень Наглядової ради, прийнятих у 2016-2017 роках.
Прийнято рішення:
1)Звіт голови Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити;
2)Затвердити рішення, що приймалися на засіданнях Наглядової ради Товариства в 2016-2017 роках
(протокол засідання НР № 38-17).
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
Вирішили:
1) інформацію головного бухгалтера про збитки за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік у
розмірі 271тис. грн. прийняти до уваги.
2) визначити обґрунтованою причини утворення збитків за 2016 рік:
- падіння обсягів виробництва, тому фактичні середньомісячні обсяги виробництва за 2016 рік
становлять 34 т продукції при необхідності не менше 55 т;
- подорожчання сировини та енергоносіїв;
- посилення конкуренції на ринку алюмінієвого прокату.
3) фонд виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік не формувати, не
виплачувати.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 році.
Прийнято рішення:
1) Затвердити запропоновані директором Товариства основні напрями розвитку Товариства в 2017
році .
2) надати повноваження директору Товариства протягом одного року з дати прийняття цього
рішення загальними зборами акціонерів (до дати чергових загальних зборів акціонерів за 2017 рік) на
укладання таких значних правочинів, які підпадають під дію вимог ст.70-71 ЗУ «Про акціонерні
товариства», (придбавати, продавати по існуючим договорам) активів, що забезпечують господарську
діяльність, а саме:
- придбання електроенергії;
- придбання алюмінієвого брухту та відходів у одного або декількох постачальників;
- продаж виготовленої продукції;
- договору оренди виробничих потужностей з виробництва лігатур кольорових матеріалів,
Всі значні правочині, що можуть бути укладеними директором Товариства у 2017-2018 роках, в тому
числі перелік об’єктів нерухомості, обладнання, що відчужуються або передаються в
іпотеку(заставу), їх ринкова вартість погоджуються наглядовою радою Товариства.
3) Підтвердити повноваження Директору Товариства на оформлення договірних відносин з
Національним депозитарієм України, депозитарними установами , біржами з метою забезпечення
діяльності товариства як емітента у відповідності з вимогами законодавства.
9. Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства.
Запропонований проект рішення:
1 Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2 .Змінити найменування Товариства
Рішення не прийнято, у зв’язку з тим, що акціонери утрималися від голосування, що складає 100% від
голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Запропонований проект рішення: «1). Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом
викладення його в новій редакції, що додається.
2). Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його
акціонерів та вчинити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції,
заміною в НКЦПФР свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, внесенням змін до анкети рахунку
товариства в депозитарії та обслуговуванням в депозитарній установі».
3). Уповноважити Директора Товариства здійснити усі необхідні дії щодо повідомлення державних,
місцевих органів та осіб, з якими Товариство перебуває у договірних відносинах, про зміну його
найменування, а також змінити штампи, печатки та переоформити дозвільні та інші документи
Товариства відповідно до нових реквізитів.

«1). Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що
додається.
2). Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його
акціонерів та вчинити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції,
заміною в НКЦПФР свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, внесенням змін до анкети рахунку
товариства в депозитарії та обслуговуванням в депозитарній установі».
3). Уповноважити Директора Товариства здійснити усі необхідні дії щодо повідомлення державних,
місцевих органів та осіб, з якими Товариство перебуває у договірних відносинах, про зміну його
найменування, а також змінити штампи, печатки та переоформити дозвільні та інші документи
Товариства відповідно до нових реквізитів.
Рішення не прийнято - за запропонований єдиний проект акціонери, що у сукупності мають 6 605 292
голоси, утрималися від голосування, що складає 100% від голосів акціонерів, які приймають участь у
зборах.
11. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
По першій частині питання 11 запропоновано: Відкликати з виборних посад членів наглядової ради
Товариства:
- Борисенко Олега Валентиновича,
- Герасименко Олександра Олександровича,
- юридичну особу - ТОВ ЗЗТФ "ФЕРРОЕКС" (на даний момент по представництву -Романова
Олександра Валерійовича.)
за запропонований єдиний проект акціонери, що у сукупності мають 6 605 292 голоси, утрималися від
голосування, що складає 100% від голосів акціонерів, які приймають участь у зборах, рішення
вважається не прийнятим, повноваження чинної наглядової ради залишаються до найближчих
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Відповідно,по другій частині питання 11 голосування не проводилось
12. Відкликання Директора Товариства.
Прийнято рішення: Відкликати Бічіка Олега Миколайовича з посади Директора Товариства
13. Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову
раду Товариства, Положення про Директора Товариства та затвердження нових редакцій цих
Положень.
Рішення не прийнято - акціонери, що у сукупності мають 6 605 292 голоси, утрималися від
голосування, що складає 100% від голосів акціонерів, які приймають участь у зборах
14. Прийняття рішення про виконання умов мирової угоди.
Прийнято рішення:
1) Враховуючи, що у 2017 році закінчується термін виконання мирової угоди, укласти з основним
кредитором Товариства ТОВ ЗЗТФ «ФЕРРОЕКС» угоду про погашення заборгованості у сумі 1300
000 грн. з відстрочкою платежу терміном на три роки.
2) Уповноважити Директора Товариства підписати угоду про погашення заборгованості з ТОВ ЗЗТФ
«ФЕРРОЕКС».

___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата
проведення

15.12.2017

Кворум зборів**

98.46

Опис

Позачергові загальні збори акціонерів скликані згідно рішення наглядової ради Товариства.
додаткових прпозицій не надходило.
Порядок денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
Рішення: Обрати лічильну комісію.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах
Товариства.
Рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень
для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з
кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою
Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів
(регламенту зборів).
Рішення: Обрати Голову зборів, Секретаря зборів. Затвердити запропонований порядок проведення
загальних зборів (регламент зборів).
4. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне.
Рішення: Змінити тип акціонерного акціонерного Товариства - з публічного на приватне.
5. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
Рішення: Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ», скорочене
найменування: ПРАТ"ВЗТО".
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи,
якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його
реєстрації.
Рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.
Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів на підписання нової редакції Статуту та
Директора на забезпечення його реєстрації.
7. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх
в новій редакції.
Рішення: Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності
Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новій
редакції.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства.

Рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Борисенко Олега Валентиновича, членів
Наглядової ради Герасименко Олександра Олександровича ча та ТОВ ЗЗТФ "Ферроекс". Обрати
Наглядову раду у наступному складі: Член Наглядової ради Борисенко Олег Валентинович
(акціонер), Член Наглядової ради Герасименко Олександр Олександрович (акціонер), Член
Наглядової ради Пилипенко Людмила Анатоліївна (представник акціонера юридичної особи - ТОВ
ЗЗТФ "ФЕРРОЕКС).
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради,
встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання
договорів з ними.
Рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради
Товариства; винагороду сплачувати згідно умов договору; уповноважити директора на підписання
відповідних договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ"

Організаційноправова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

Україна, Київська область, д/н, Київ, 04071, Нижній Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АВ №581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044 5910404

Факс

044 4825207

Вид діяльності

депозитарна діяльнсть

Опис

Послугами ПАТ"НДУ" емiтент користується на пiдставi договору
обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е-9284/п від 11.10.2013р.,
№ОВ-7005 від 20.10.2014р. Вiдповiдно до Закону України "Про
депозитарну систему України" №5178-VI та Порядку передачi
цiнних паперiв на депозитарне обслуговування до Центрального
депозитарию цiнних паперiв, затвердженного рiшенням НКЦПФР
вiд 26.03.13р. №430 ПАТ "Розрахунковий ценр"(попереднє
найменування ПрАТ"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"),
передало, а Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний
депозитарiй України" прийняло на зберiгання глобальний
сертифiкат випуску цiнних паперiв ПАТ "ВЗТО"

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

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"

Організаційноправова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

23877071

Місцезнаходження

Україна, Запорізька область, д/н, Зпоріжжя, 69061, Немировича
Данченко, 60/4

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

1372

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

061 212-05-81

Факс

061 212-00-97

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту

Опис

Аудиторськi послуги надано згiдно договору №83/2017 вiд
10.10.17р

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

1

Номер
Найменування
Міжнародний
свідоцтва
органу, що
ідентифікаційний
про
зареєстрував
номер
реєстрацію
випуск
випуску
2

24.12.2001 634/1/01

3
ДКЦПФР

4
UA0801331002

Тип цінного
папера

Форма
існування та
форма випуску

5

6

Номінальна Кількість Загальна
Частка у
вартість
акцій
номінальна статутному
(грн)
(штук)
вартість
капіталі (у
(грн)
відсотках)

Акція проста
Бездокументарні 0.25
бездокументарна іменні
іменна

7

8
6887040

9
1721760

10
100

Додаткового випуску акцiй протягом року не було. Цiннi папери товариства лiстiнгу не проходили. Акцiї емiтента на внутрiшньому,зовнiшньому,
органiзованому та не оформленому органiзацiйно ринку не обертаються. Данних про намiри щодо цього немає.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (у тому
числі злиття, поділ, приєднання,
перетворення, виділ);

Василiвський завод технологiчного обладнання створений у травнi 1978р. у складi
виробничого об`єднання "Iскра". В 1996р. В процесi приватизацiї був реорганiзовано
у вiдкрите акцiонерне товариство "Василiвський завод технологiчного обладнання"
(ВАТ "ВЗТО"). Згiдно протоколу №12 вiд 22.04.11р. чергових загальних зборiв
акцiонерiв ВАТ "ВЗТО" змiнено назву на публiчне акцiонерне товариство
"Василiвський завод технологiчного обладнання" (ПАТ "ВЗТО"). 15.12.2017р. у
зв'язку зі зміною типу товариства перейменовано на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ВАСИЛВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ",
скорочено ПРАТ "ВЗТО"(протокол №20 загальних зборір акціонерів)

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;

ПРАТ "ВЗТО" має такi структурнi пiдроздiли:- цех з металургiйної переробки брухту
та вiдходiв алюмiнiю, виробництва алюмiнiєвого профiлю;- iнструментальний вiддiл
(виготовлення та ремонт спецiального оснащення для основного виробництва);вiддiл головного механiка (обслуговування та ремонт обладнання);- вiддiл головного
енергетика (обслуговування та ремонт електро-, та енергообладнання);- бюро
постачання та збуту;- центральна заводська лабораторiя спектрального аналiза та
вiддiл технiчного контролю.Всi пiдроздiли знаходяться у м.Василiвка, Запорiзької
обл. Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв.

середньооблікова чисельність
штатних працівників облікового
складу (осіб), середня
чисельність позаштатних
працівників та осіб, які
працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які
працюють на умовах неповного
робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім
того, зазначаються факти зміни
розміру фонду оплати праці,
його збільшення або зменшення
відносно попереднього року.
Зазначається кадрова програма
емітента, спрямована на
забезпечення рівня кваліфікації
її працівників операційним
потребам емітента;

Середньооблiкова чисельнiсть штантих працiвникiв за 2017р. становить 55 осіб, за
2016р. - 55 осіб. середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють
за сумiсництвом у 2017р- 2 особи, у 2016р. - 2 особа. У 2017р. пiдприємство
працювало на умовах неповного робочого часу - триденна робоча недiля. Фонд
оплати працi за 2017р. склав 3309 тис.грн., за 2016р. - 2605 тис. грн. Середня
зарплата за 2016р. становить 4674 грн., що на 23 вiдсотків бiльше у порiвняннi з
2016 роком. Кадрова полiтика емiтента спрямована на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдно до потреб пiдприємства

належність емітента до будьяких об'єднань підприємств,
найменування та
місцезнаходження об'єднання,
зазначаються опис діяльності
об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному
об'єднанні, позиції емітента в
структурі об'єднання;

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

спільна діяльність, яку емітент
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
проводить з іншими
установами.
організаціями, підприємствами,
установами, при цьому
вказуються сума вкладів, мета
вкладів (отримання прибутку,
інші цілі) та отриманий
фінансовий результат за звітний
рік по кожному виду спільної
діяльності;
будь-які пропозиції щодо
Пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного року не
реорганізації з боку третіх осіб,
надходило.
що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих
пропозицій;
опис обраної облікової політики
(метод нарахування амортизації,
метод оцінки вартості запасів,
метод обліку та оцінки вартості
фінансових інвестицій тощо);

Фiнансова звiтнiсть вiдповiдає вимогам МСБО i надається у форматi, який
визначається НП(С)БО.Основнi засоби вiдображенi у облiку за фактичними
витратами на їх придбання. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється
за прямолiнiйним методом.Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi
частини, незавершене виробництво, готову продукцiю,МШП на складi. Для оцiнки
запасiв застосовується метод ФIФО. Вартiсть незавершеного виробництва включає
прямi витрати. Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю

основні види продукції або
послуг, що їх виробляє чи надає
емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або
більше відсотків доходу за
звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та
грошовому виразі),
середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається
інформація про загальну суму
експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі
продажів, перспективність

1. Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає
емiтент: Продукцiєю, що виробляє пiдприємство, є алюмiнiєвi гарячепресованi
профiлi, а саме шина алюмiнiєва електротехнiчна, труба алюмiнiєва, кутник, пруток.
У 2017р. обсяг виробництва склав 402 тон вартiстю 26982 тис.грн. Виручка вiд
реалiзацiї продукцiї за 2017р. становить 27441 тис.грн, середня цiна продажу 1 тони
профiлю у 2017р. склала 67 тис грн. Емiтент реалiзує продукцiю власного
виробництва в межах України, у 2017р. експорту продукцiї не було. 2.
Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг:
емiтент має можливiсть збiльшити обсяги виробництва за умови зростання темпiв
росту металургiйного виробництва. А також емiтент має можливiсть збiльшити
поставки електротехнічної продукцiї для енергетичних компанiй.3. Залежнiсть вiд
сезонних змiн: бiльшiсть алюмiнiєвих гарячепресованих профiлiв, використовується
в будiвельнiй галузi, для забезпечення ремонту iснуючого електротехнiчного
силового обладнання. Цi роботи виконуються в бiльшiй мiрi в теплу частину року.

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
в загальному об'ємі 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;

Продукцiя, що в машинобудiвельнiй, металургiйнi галузях, споживається рiвномiрно
протягом року та залежить вiд iнтенсивностi їх розвитку. 4. Про основнi ринки збуту
та основних клiєнтiв: алюмiнiєвi гарячепресованi профiлi використовуються в
електротехнiчнiй, енергетичнi, металургiйнiй, машинобудiвнiй, будiвельнiй галузях.
Основними споживачами продукцiї є близько двохсот пiдприємств України
зазначених галузей господарства.5. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: Вид
дiяльностi товариства знаходиться пiд значним впливом коливань цiн на сировину.
Зростання цiн на сировину, враховуючи, що вартiсть сировини становить 80 вiдсоткiв
виробничої собiвартостi, призводить до збiльшення собiвартостi продукцiї6. Заходи
емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення
виробництва та ринкiв збуту: диверсифiкацiя виробництва, освоєння нових видiв
виробництва.7. Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент:
емiтент здiйснює реалiзацiю своєї продукцiї за прямими договорами.8. Про джерела
сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: сировиною для виробництва емiтента є
металобрухт алюмiнiю та кольорових металiв, їх вiдходи вiд виробництва в
електротехнiчнiй галузi, брухт , що утворюється на пiдприємствах
електроенергетики, будiвництва. Постачальниками є пiдприємства, що мають
вiдповiднi лiцензiї. Цiни мають тенденцiю до зростання.9. Iнформацiя про
особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент:
виробництво алюмiнiєвих профiлiв здiйснює близько десяти пiдприємств України, на
бiльшостi з них впровадженi бiльш прогресивнi технологiї виробництва, про те
емiтент займає певне становище на ринку збуту алюмiнiєвих профiлiв. 10. Рiвень
впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку:Емiтент
проводить роботу в напрямку розширення номенклатури готової продукцiї.11.
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента:
перевагою для емiтента є те, що пiдприємство має можливiсть достатньо мобiльно
виконувати замовлення клiєнтiв та в невеликих обсягах, що для великих виробникiв
аналогiчної продукцiї є невигiдним.12. Перспективнi плани розвитку емiтента:
освоєння нових видiв продукцiї для металургiйного комплексу.13. Кiлькiсть
постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10
вiдсоткiв у загальному обсязi постачання: Постачальниками сировини є
пiдприємства України, якi здiйснюють дiяльнiсть з заготiвлi брухту та вiдходiв
кольорових металiв - близько десяти пiдприємств.

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, її вартість і спосіб
фінансування;

Пiдприємство не має намiрiв найближчим часом здiйснювати значнi придбання
активiв.

правочини з власниками істотної Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
участі, членами наглядової ради виконавчого органу протягом 2017р. емітентом не укладались.
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;
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

Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.17р. складає 5729 тис.грн.
Основнi засоби є власнiстю товариства, не мають обтяження, знаходяться у
м.Василiвка, Запорiзької обл. Виробничі потужності задіяні повністю у виробничому
процесі. Екологічні питання: емітен має дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, фактичні викиди від не
перевищують встановлені гарнично допустимі норми. Емiтент не має намiру
найближчим часом здiйснювати капiтальне будiвництво. Враховуючи, що ступiнь
зносу основних засобiв становить 68 вiдсотків, та нестачу власних коштів, дiяльнiсть
товариства спрямована на пiдтримку дiючих об`єктiв. У 2017р. витрати на
капiтальний ремонт основних засобів склали 451 тис.грн.

завершення;
проблеми, які впливають на
Дiяльнiсть емiтента не знаходиться пiд впливом законодавчих або економiчних
діяльність емітента; ступінь
обмежень.
залежності від законодавчих або
економічних обмежень;
факти виплати штрафних
санкцій (штраф, пеня,
неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства;

У 2017р. до ПРАТ "ВЗТО" не застосовувались штрафнi санкцiї за порушення
законодавства.

опис обраної політики щодо
фінансування діяльності
емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб,
можливі шляхи покращення
ліквідності за оцінками фахівців
емітента;

У 2017р. Товариство мало достатньо власних обiгових коштiв для поточної
дiяльностi

вартість укладених, але ще не
Укладенi на 2017р. угоди виконано у повному обсязi
виконаних договорів (контрактів)
на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані
прибутки від виконання цих
договорів;
стратегія подальшої діяльності
емітента щонайменше на рік
(щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення
фінансового стану, опис
істотних факторів, які можуть
вплинути на діяльність емітента
в майбутньому);

На 2018р. планується збереження обсягiв виробництва на рiвнi 2017р

опис політики емітента щодо
досліджень та розробок,
вказати суму витрат на
дослідження та розробку за
звітний рік;

Дослiджень та розробок не здiйснювалось.

судові справи, за якими
розглядаються позовні вимоги у
розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або
дочірнього підприємства станом
на початок року, стороною в
яких виступає емітент, його
дочірні підприємства, або судові
справи, стороною в яких
виступають посадові особи
емітента (дата відкриття
провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог,
найменування суду, в якому
розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності
судових справ про це
зазначається;

Емітент оскаржує в судовому порядку податкові повідомлення-рiшення Василiвської
ОДПI Запорізької областi вiд 06.04.2012р.на суму 1955,7 тис.грн. в частині
донарухавання ПДВ- 695,4тис.грн., податку на прибуток - 869,2 тис.грн., штрафні
санкції - 391,1тис. грн. Запорізьким окружним адмiнiстративним судом було вiдкрито
впровадження в адмiнiстативнiй справі. 11.09.2012р. зазначеним судом було
винесено рішення на користь ПАТ "ВЗТО" про скасування податкових повiдомленьрiшень. Ухвалою вiд 02.10.2013р. Дніпропетровським апеляційним адмiнiстративним
судом винесено рішення: «Апеляцiйну скаргу Токмацької ОДПI Головного управління
Міндоходів у Запорізькій області на постанову Запорізького окружного суду
адміністративного суду від 11.09.2012р. по справі № 0870/6103/12 – залишити без
задоволення». Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 24.02.2014р.
відкрите касаційне провадження за касаційною скаргою Токмацької ОДПI Головного
управління Міндоходів у Запорізькій області. 24.01.2017р. Вищий адміністритивний
суд України ухвалив: постанову Запорізького окружного суду адміністративного суду
від 11.09.2012р. та Ухвалу Дніпропетровського апеляційного адмiнiстративного суду
від 02.10.2013р. у даній справі залишити без змін. Токмацькою ОДПІ ГУ ДФС у
Запорізькій області подано заяву до Верховного Суду України про перегляд
вищезазначених судових рішень. Верховний Суд України 31.10.2017р. виніс Ухвалу
«відмовити у допуску справи за позовом публічного акціонерного товариств
«Василівський завод технологічного обладнання» до Токмацької об’єднаної
державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області
про скасування податкових повідомлень-рішень до провадження Верховного Суду
України для перегляду ухвали Вищого адміністритивнного суду України від 24 січня
2017р.»
Емiтент оскаржує в судовому порядку податкове повiдомлення - рiшення
Василiвської ОДПI Запорiзької областi вiд 20.03.2013р.на суму 94,8 тис.грн. в частинi
донарахування податку на прибуток – 63,2 тис.грн., штрафнi санкцiї – 31,6 тис. грн.
Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом було відкрито впровадження в
адмiнiстативнiй справi. 20.05.2013р. зазначеним судом було винесено рішення на
користь ПАТ "ВЗТО" про скасування податкового повiдомлення-рiшення.
Запорізький окружний адміністративний суд повідомив про направлення
апеляційної скарги Токмацької ОДПІ Запорiзької областi ДПС на зазназначену
постанову суду до Дніпропетровського апеляційного суду від 06.06.2013р. Ухвалою
вiд 08.10.2014р. Дніпропетровським апеляційним адмiнiстративним судом винесено
рішення: «Апеляцiйну скаргу Токмацької ОДПI Запорізької області ДПС – залишити
без задоволення, Постанову Запорізького окружного суду адміністративного суду
від 20.05.2013р. по справі № 808/3327/13-а – залишити без». Змін протягом року не
було.

інша інформація, яка може бути
істотною для оцінки інвестором
фінансового стану та
результатів діяльності емітента,
у тому числі за наявності
інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента
за останні три роки у формі
аналітичної довідки в довільній
формі.

Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (тис.грн.): 2014-9785, 2015- 20669, 2016-21902.
Чистий прибуток (збиток) (тис.грн.): 2014- -687, 2015- 2321, 2016- -271. Основнi
засоби (за залишковою вартiстю) (тис.грн.): 2014- 5660, 2015-5435. 2016-5315.
Поточнi зобов`язання (тис.грн.): 2014- 2298, 2015 -1966, 2016-1028. Довгостроковi
зобов"язання(тис.грн): 2014-1057, 2015-1155, 2016-263.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування Власні основні засоби (тис.грн.)
основних
засобів
на початок
періоду

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

Основні засоби, всього (тис.грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого 5315
призначення:

5729

0

0

5315

5729

будівлі та
споруди

4571

4748

0

0

4571

4748

машини та
обладнання

744

981

0

0

744

981

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні
ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2.
0
Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні
ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

5315

5729

0

0

5315

5729

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2017р. складає 17682тис.грн., в. тому числi будiвлi
та споруди - 14049 тис.грн, машини та обладнання 3480 тис..грн., транспортнi засоби - 153 тис.грн.
Загальна ступiнь зносу основних засобiв складає 68 вiдсотки. Балансова вартiсть будiвель та споруд
складає 79 вiдсоток вартостi всiх основних засобiв. Ступiнь зносу будiвель та споруд - 66 вiдсотки,
машин та обладнання - 72 вiдсотків, транспортних засобiв - 100 вiдсотків. Нарахований знос станом на
31.12.2017р. всього - 11953 тис.грн.,: будiвлi та споруди - 9301тис.грн., машини та обладнання - 2499
тис.грн., транспортнi засоби - 153 тис.грн. Коефiцiєнт оновлення основних засобiв за 2017р. склав 3,2
вiдсотки. Коефiцiєнт використання основних засобiв складає 100%. У 2017р. вибуло основних засобiв
балансою вартiстю 1 тис.грн. у наслiдок списання. Основнi засоби є власнiстю ПРАТ "ВЗТО", що не
мають обтяженнь.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис.грн.)

6790

5759

Статутний капітал
(тис.грн.)

1722

1722

Скоригований
статутний капітал
(тис.грн.)

1722

1722

Опис

Вартiсть чистих активiв товариства бiльше статутного капiталу на 5068 тис.грн. Розрахунок
чистих активiв здiйснено вiдповiдно до методичних рекомендацiй, затверджених рiшенням
ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004р.

Висновок

Так як розрахункова вартiсть чистих активiв емiтента бiльша за статутний капiтал, не має
необхiдностi його зменшення.

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

Дата
виникнення

Кредити банку

X

Непогашена
частина боргу
(тис. грн)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

X

0

у тому числі:
д/н

д/н

Зобов'язання за цінними паперами

д/н
X

0

X

0

д/н

д/н
X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):
д/н

д/н

за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
д/н

X
д/н

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
д/н

д/н
0
д/н
X

д/н

X
д/н
X
д/н

0
д/н

X
д/н
X
д/н

X
д/н

X
д/н

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

д/н

д/н

за фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
д/н

д/н
X

д/н

д/н

0
д/н

д/н
X

X

X
д/н

Податкові зобов'язання

X

279

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

2929

X

X

X

3208

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

Емiтент має поточнi зобов`язання у сумi 3009 тис. грн., довгостроковi
зобов"язання - 199 тис.грн., кредити банку не залучалися.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N
з/п

Основний
вид
продукції*

1

2

1

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
формі (фізична
од. вим.**)

у грошовій
формі
(тис. грн)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
од. вим.**)

3

4

5

6

алюмінієвий 402 тони
профіль

26982

100

у грошовій
у відсотках до
формі (тис. всієї реалізованої
грн)
продукції
7

408 тон

27441

8
100

___________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

матеріальні витрати

86

2

витрати на оплату праці

10

3

відрахування на соціальні заходи

2

4

амортизація

1

5

інші операційні витрати

1

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

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
N
Дата
Найменування
Гранична
Вартість активів
Співвідношення граничної
з/п прийняття уповноваженого сукупна
емітента за
сукупної вартості правочинів до
рішення
органу, що
вартість
даними останньої
вартості активів емітента за
прийняв
правочинів річної фінансової
даними останньої річної
рішення
(тис. грн)
звітності (тис.
фінансової звітності (у
грн)
відсотках)
1
1

2

3

11.04.2017 загальні збори
акціонерів

4
22271.000

5
9623.000

6
231.000

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

7

8

9

придбання електроенергії; придбання алюмінієвого брухту
та відходів у одного або
декількох постачальників; продаж виготовленої продукції

12.04.2017

vzto.zp.ua

Зміст інформації:
Рішення чергових загальних зборів акціонерів 11.04.2017р. (протокол №19:)надати повноваження директору Товариства протягом одного року з дати прийняття цього
рішення загальними зборами акціонерів (до дати чергових загальних зборів акціонерів за 2017 рік) на укладання таких значних правочинів, які підпадають під дію вимог
ст.70-71 ЗУ «Про акціонерні товариства», (придбавати, продавати по існуючим договорам) активів, що забезпечують господарську діяльність, а саме: - придбання
електроенергії; - придбання алюмінієвого брухту та відходів у одного або декількох постачальників; - продаж виготовленої продукції. Всі значні правочині, що можуть бути
укладеними директором Товариства у 2017-2018 роках. Ринкова вартість майна та послуг за зазначеними договорами 22271 тис.грн. Гранична сукупність вартості
правочинів 22271 тис. грн. Вартість активів підприємства за даними річної звітності за 2016р. складає 9623 тис.грн. співвідношення граничної сукупності вартості
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -231 відсоток. Загальна кількість госуючих акцій 6708575, кількість голосуючих
акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -6605292. Рішення прийнято "За" 6605292 -100% голосуючих акцій. "Проти"- 0.

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

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

1

2

Вид інформації

3

11.04.2017

12.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

11.04.2017

12.04.2017

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

15.12.2017

18.12.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

21.12.2017

22.12.2017

Відомості про зміну типу акціонерного
товариства

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування
аудиторської фірми
(П. І. Б. аудитора фізичної особи підприємця)

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"

Код за ЄДРПОУ
(реєстраційний
номер облікової
картки* платника
податків - фізичної
особи)

23877071

Місцезнаходження 69091 Україна Запорізька д/н Запорiжжя Немировича-Данченка, буд.60 кв.4
аудиторської фірми,
аудитора
Номер та дата
1372, 26.01.2001
видачі свідоцтва про
включення до
Реєстру
аудиторських фірм
та аудиторів,
виданого
Аудиторською
палатою України
Реєстраційний
номер, серія та
номер, дата видачі
та строк дії
свідоцтва про
внесення до
реєстру
аудиторських фірм,
які можуть
проводити
аудиторські
перевірки
професійних
учасників ринку
цінних паперів**

д/н, д/н, д/н, д/н

Номер та дата
0330, 31.01.2013
видачі свідоцтва про
відповідність
системи контролю
якості, виданого
Аудиторською
палатою України
Звітний період, за
який проведений
аудит фінансової
звітності

01.01.2017 - 31.12.2017

Думка аудитора

безумовно позитивна

Пояснювальний
параграф (у разі
наявності)

Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на питання, які на наше професійне судження, були
найбільш значущими для нас під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. За
даними Звіту про фінансовий стан товариства на 31.12.2017 року залишкова вартість основних
засобів досягла нульового значення, що не відповідає вимогам МСФЗ 16 «Основні засоби». Ми
звертаємо увагу на те, що Товариство не визначало справедливої вартості основних засобів
станом на 31.12.2017 року, не здійснювало оцінку суттєвості відхилення залишкової вартості
основних засобів від їх справедливої вартості та не проводило переоцінки вартості основних
засобів при складанні фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2017 року. Це питання
розглядалось у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалось при
формуванні думки щодо неї. При цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цього питання.

Номер та дата
договору на
проведення аудиту

83/2017, 10.10.2017

Дата початку та
дата закінчення
аудиту

10.10.2017 - 12.04.2018

Дата аудиторського 12.04.2018
висновку (звіту)
Розмір винагороди
за проведення
річного аудиту, грн

25000

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування
аудиторської
фірми (П. І. Б.
аудитора фізичної особи підприємця)

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"

Код за ЄДРПОУ
23877071
(реєстраційний
номер облікової
картки* платника
податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження 69091 Україна Запорізька д/н Запорiжжя Немировича-Данченка, буд.60 кв.4
аудиторської
фірми, аудитора
Номер та дата
1372, 26.01.2001
видачі свідоцтва
про включення до
Реєстру
аудиторських фірм
та аудиторів,
виданого
Аудиторською
палатою України
Реєстраційний
номер, серія та
номер, дата видачі
та строк дії
свідоцтва про
внесення до
реєстру
аудиторських
фірм, які можуть
проводити
аудиторські
перевірки
професійних
учасників ринку
цінних паперів**

д/н, д/н, д/н, д/н

Номер та дата
видачі свідоцтва
про відповідність
системи контролю
якості, виданого
Аудиторською
палатою України

0330, 31.01.2013

Звітний період, за
який проведений
аудит фінансової
звітності

01.01.2017 - 31.12.2017

Думка аудитора

безумовно позитивна

Пояснювальний
параграф (у разі
наявності)

Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на питання, які на наше професійне судження, були
найбільш значущими для нас під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. За
даними Звіту про фінансовий стан товариства на 31.12.2017 року залишкова вартість основних
засобів досягла нульового значення, що не відповідає вимогам МСФЗ 16 «Основні засоби». Ми
звертаємо увагу на те, що Товариство не визначало справедливої вартості основних засобів
станом на 31.12.2017 року, не здійснювало оцінку суттєвості відхилення залишкової вартості
основних засобів від їх справедливої вартості та не проводило переоцінки вартості основних
засобів при складанні фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2017 року. Це питання
розглядалось у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалось при
формуванні думки щодо неї. При цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цього питання.

Номер та дата
83/2017, 10.10.2017
договору на
проведення аудиту
Дата початку та
дата закінчення
аудиту

10.10.2017 - 12.04.2018

Дата
аудиторського
висновку (звіту)

12.04.2018

Розмір винагороди 25000
за проведення
річного аудиту, грн
Текст
аудиторського
висновку (звіту)

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
«Василівський завод технологічного обладнання» за 2017 рік Акціонерам та керівництву ПрАТ
«Василівський завод технологічного обладнання» Звіт щодо аудиту фінансової звітності Думка Ми
провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Василівський завод
технологічного обладнання» (далі по тексту ПрАТ «Василівський завод технологічного
обладнання»), у складі: - Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017р.; - Звіт про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017р.; - Звіт про рух грошових коштів за 2017

рік; - Звіт про власний капітал за 2017 р.; - Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік,
включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, фінансова звітність, що
додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан
Товариства на 31 грудня 2017року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що
закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ). Основа для думки Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА).
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора
за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до товариства
згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для
бухгалтерів (Кодекс РСМЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту
фінансової звітності, та виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу
РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Пояснювальний параграф Не змінюючи нашої думки,
звертаємо увагу на питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими для нас
під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. За даними Звіту про фінансовий
стан товариства на 31.12.2017 року залишкова вартість основних засобів досягла нульового
значення, що не відповідає вимогам МСФЗ 16 «Основні засоби». Ми звертаємо увагу на те, що
Товариство не визначало справедливої вартості основних засобів станом на 31.12.2017 року, не
здійснювало оцінку суттєвості відхилення залишкової вартості основних засобів від їх справедливої
вартості та не проводило переоцінки вартості основних засобів при складанні фінансової звітності
за рік, що закінчився 31.12.2017 року. Це питання розглядалось у контексті нашого аудиту
фінансової звітності в цілому та враховувалось при формуванні думки щодо неї. При цьому ми не
висловлюємо окремої думки щодо цього питання. Відповідальність управлінського персоналу та
тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал
несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до
МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський
персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на
безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати
компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого
наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування компанії. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими
цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить
нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими,
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит
відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм
протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо
аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки,
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження
або нехтування заходами внутрішнього контролю; • отримуємо розуміння заходів внутрішнього
контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали
обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю •
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; • доходимо висновку
щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів,
робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний
сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до
відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити
компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. • оцінюємо загальне подання,
структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує
фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти
достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями,
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Під час аудиту ми використовували рівень суттєвості викривлень фінансової звітності у сумі 181
тис. грн. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші
питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а
також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
Основні відомості про ПрАТ «Василівський завод технологічного обладнання»: Повна назва
Приватне акціонерне товариство «Василівський завод технологічного обладнання» Код за
ЄДРПОУ 14313872 Дата останньої реєстраційної дії 21.12.2017 р. (у зв`язку зі зміною типу
товариства від 15.12.2017 р., протокол № 20) Орган, який видав свідоцтво Василівська районна
державна адміністрація Запорізької області Місцезнаходження 71600, Запорізька обл.,
Василівський район, м.Василівка, а/с 5 телефон (06175) 7-68-51 Звіт щодо вимог інших
законодавчих і нормативних актів Опис аудиторської перевірки Ми провели аудиторську перевірку
у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших
законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів аудиту (МСА
видання 2015року) у якості національних. Аудитором зроблені дослідження шляхом тестування
доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка
відповідності застосування принципів обліку Концептуальним основам фінансової звітності,
прийнятій обліковій політиці. Основою подання фінансової звітності ПрАТ «Василівський завод
технологічного обладнання» є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ),
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). Фінансова звітність була складена за
формами, встановленими Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 1,
затверджених наказом МФУ від 07.02.2013 р. №73. Принципи облікової політики, які були
використані при підготовці зазначеної фінансової звітності, були розкриті в Примітках до

фінансової звітності. Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались по
відношенню до всіх періодів, які надані в звітності. Облікова політика, в основному, забезпечує
можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації
про фінансовий та майновий стан товариства, доходи, витрати та його фінансові результати.
Фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності була складена на основі
бухгалтерських записів згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням
корегувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення
інформації згідно вимог МСФЗ. У відповідності з нормативною базою отримано достатню кількість
свідоцтв про відсутність значних відхилень між даними звітності Товариства та вимог МСФЗ,
МСБО щодо її складання та розкриття, що необхідні для формування думки незалежного
аудитора. Звітність Компанії не містить суттєвих помилок та дає можливість зробити на її підставі
висновок про її реальний фінансовий стан. Розкриття інформації про власний капітал В процесі
аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють
зробити висновок про правильність відображення та розкриття інформації щодо власного
капіталу. На нашу думку, акціонерне товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні
вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на
31.12.2017 р. та вірно відобразило розмір власного капіталу у фінансовій звітності. Власний
капітал ПрАТ "ВЗТО" складається із: – статутного капіталу – 1722 тис. грн.; – капіталу в дооцінках
– 2985 тис. грн.; – нерозподілений прибуток – 2083 тис. грн. Статутний капітал Товариства
сформований згідно Закону України «Про господарські товариства», обліковується на рахунку
401 «Статутний капітал» у сумі 1721760 грн. та відповідає установчим документам. Остання
редакція Статуту ПрАТ «Василівський завод технологічного обладнання» зареєстрована
21.12.2017 р. у зв`язку зі зміною типу акціонерного товариства згідно рішення загальних зборів
акціонерів від 15.12.2017 р. (протокол № 20). Розмір Статутного капіталу станом на 31.12.2017 р. •
зареєстрований - 1721760 грн. • сплачений - 1721760 грн. Склад та структура Статутного
капіталу: • кількість акцій - 6 887 040 шт. • види акцій - прості іменні • номінальна вартість - 0,25 грн.
У ПрАТ «Василівський завод технологічного обладнання» станом на 31.12.2017 р. склад учасників,
які володіють акціями більше 10% статутного капіталу, складають наступні особи: Учасник Сума,
грн. Кількість, шт. Відсотки Фізична особа 792 989 3171960 46,0569 Фізична особа 792 989
3171959 46,0569 Змін у складі статутного капіталу, викупу власних акцій за період, що
перевірявся, не відбувалось. Капітал у дооцінках станом на 31.12.2017 року складає 2985 тис. грн.,
обліковується на рахунку 41 «Капітал в дооцінках» та утворений за рахунок проведення дооцінки
основних засобів. За наслідками фінансово-господарської діяльності товариство станом на
31.12.2017 рік має нерозподілений прибуток у сумі 2083 тис. грн. Зміни в показниках
нерозподіленого прибутку в порівнянні з минулими періодами виникли у зв’язку з отриманням в
2017 році прибутку від здійснення фінансово-господарської діяльності в сумі 1031 тис. грн. Таким
чином, власний капітал товариства станом на 31.12.2017 р. складає 6790 тис. грн. Відображення в
звітності власного капіталу відповідає Концептуальній основі фінансової звітності та МСФЗ.
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку(збитку) Визнання доходів в бухгалтерському
обліку товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх операцій, які можуть
бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам МСБО 18 «Дохід». Протягом 2017 року
товариством був отриманий дохід у сумі 27880 тис. грн., у тому числі: - чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, послуг) в сумі 27441 тис. грн.; - інші операційні доходи –425 тис. грн. (в т.ч. дохід
від реалізації оборотних активів – 396 тис. грн., дохід від відшкодування раніше списаних активів –
20 тис. грн., дохід від реалізації супутніх робіт та послуг – 7 тис. грн., інші операційні доходи – 2 тис.
грн.); - інші доходи – 14 тис. грн. (дохід від реалізації основних засобів). Визнання витрат в
фінансовій звітності товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх витрат,
які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає Концептуальній основі фінансової звітності за
МСФЗ. Загальна сума витрат за 2017 рік склала 26849 тис. грн., у тому числі: - собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) –24799 тис. грн.; - адміністративні витрати – 1606
тис. грн.; - витрати на збут – 71 тис. грн.; - інші операційні витрати - 50 тис. грн. (списання сумнівної
заборгованості – 1 тис. грн., лікарняні за рахунок підприємства – 38 тис. грн., собівартість
реалізованих запасів – 8 тис. грн., інші – 3 тис. грн.); - фінансові витрати – 78 тис.грн. (перерахунок
справедливої вартості заборгованості - амортизація дисконту); - витрати з податку на прибуток –
245 тис. грн. Таким чином, за наслідками 2017 рік ПрАТ «Василівський завод технологічного
обладнання» отримано чистий прибуток у сумі 1031 тис.грн., який визначено з додержанням вимог
Концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ. Відповідність вартості чистих активів
вимогам законодавства Розмір чистих активів або власного капіталу товариства, що відображений
у фінансовій звітності станом на 31.12.2017 р. складає 6790 тис. грн. Фінансові звіти об’єктивно та
достовірно розкривають інформацію про вартість чистих активів товариства за 2017 рік, тобто про
розмір його статутного капіталу, капіталу у дооцінках, нерозподіленого прибутку. Чисті активи
ПрАТ «Василівський завод технологічного обладнання» більші за суму статутного капіталу на
5068 (6790– 1722) тис. грн. Розмір чистих активів відповідає вимогам ст.155 ЦКУ від 16.01.2003р. №
435 IV. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2017 року та можуть вплинути на
фінансово – господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних
паперів В ході аудиту встановлено, що протягом звітного періоду мали місце події, які згідно з
частиною першою статті 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiднесенi до
складу особливої інформації: Зміна складу посадових осіб: Рішенням чергових загальних зборів
акціонерів протокол №19 від 11.04.2017р.: Посада ПІБ (назва) звільнених осіб ПІБ (назва)
призначених осіб Директор Бічік Олег Миколайович Рішенням наглядової ради протокол №39-17
від 11.04.2017р. (згідно Статуту товариства п.46.2): Посада ПІБ (назва) звільнених осіб ПІБ (назва)
призначених осіб Директор Бічік Олег Миколайович Загальними зборами акціонерів прийнято
рішення ( Протокол Загальних зборів акціонерів №20 від 15.12.2017 р.): Посада ПІБ (назва)
звільнених осіб ПІБ (назва) призначених осіб Голова Наглядової ради Борисенко Олег
Валентинович Борисенко Олег Валентинович Член Наглядової ради Герасименко Олександр
Олександрович Герасименко Олександр Олександрович Член Наглядової ради ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАПОРІЗЬКА ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ФІРМА "ФЕРРОЕКС"
Пилипенко Людмила Анатоліївна Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів: Рішення чергових загальних зборів акціонерів 11.04.2017р.
(протокол №19:)надати повноваження директору Товариства протягом одного року з дати
прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів (до дати чергових загальних зборів
акціонерів за 2017 рік) на укладання таких значних правочинів, які підпадають під дію вимог ст.7071 ЗУ «Про акціонерні товариства», (придбавати, продавати по існуючим договорам) активів, що
забезпечують господарську діяльність, а саме: - придбання електроенергії; - придбання
алюмінієвого брухту та відходів у одного або декількох постачальників; - продаж виготовленої
продукції. Всі значні правочині, що можуть бути укладеними директором Товариства у 2017-2018
роках. Ринкова вартість майна та послуг за зазначеними договорами 22271 тис.грн. Гранична
сукупність вартості правочинів 22271 тис. грн. Вартість активів підприємства за даними річної
звітності за 2016р. складає 9623 тис. грн. співвідношення граничної сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -231 відсоток. Про
зміну типу акціонерного товариства Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів

акціонерів №20 від 15.12.2017 р.). прийнято рішення змінити тип та повне найменування
акціонерного товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАСИЛІВСЬКИЙ
ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ». Дата державної реєстрації відповідних змін до
відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР - 21.12.2017 року. Розкриття іншої інформації
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що
розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
Товариство у 2017 році мало виконання значних правочинів відповідно: - ст. 70 Закону України
«Про акціонерні товариства» (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності); - п. 50.1 розділ 50 Статуту (10 і більше відсотків вартості
активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності); Вартість активів станом на
01.01.2017 року складає 9623 тис. грн. Сума мінімального правочину складає 962,3 тис. грн. 1.
Договір про постачання електричної енергії №1 від 01.08.2007р. на постачання електричної
енергії на суму 2 679 370,80 грн. (два мільйона шістсот сімдесят дев’ять тисяч триста сімдесят грн.
80 коп.) з урахуванням ПДВ. Строк надання електроенергії з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. 2 679
тис. грн./ 9 623 тис. грн. = 28% від вартості Активів на 31.12. 2016. 2. Правочини на придбання
сировини (брухту та відходів кольорових металів) для виготовлення готової продукції: а) Договір
поставки №05/10-12 від 05.10.2012р.на суму 5 353 802,39 грн. (п’ять мільйонів триста п’ятдесят три
тисячі вісімсот дві грн. 39 коп.) без ПДВ. Строк поставки: з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. 5 354 тис.
грн./ 9 623 тис. грн. = 56% від вартості Активів на 31.12. 2016р. б) Договір поставки №030201 від
03.03.2015р.на суму 3 378 408,84 грн. (три мільйони триста сімдесят вісім тисяч чотириста вісім грн.
84 коп.) без ПДВ. Строк поставки: з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. 3 378 тис. грн./ 9 623 тис. грн. =
35% від вартості Активів на 31.12. 2016р. в) Договір поставки №15/12-16 від 15.12.2016р.на суму 7
186 613,60 грн. (сім мільйонів сто вісімдесят шість тисяч шістсот тринадцять грн. 60 коп.) без ПДВ.
Строк поставки: з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. 7 187 тис. грн./ 9 623 тис. грн. = 75% від вартості
Активів на 31.12. 2016р. г) Договір поставки №20/05-16 від 20.05.2016р.на суму 1 390 131,40 грн.
(один мільйон триста дев’яносто тисяч сто тридцять одна грн. 40 коп.) без ПДВ. Строк поставки: з
01.01.2017р. по 31.12.2017р. 1 390 тис. грн./ 9 623 тис. грн. = 14% від вартості Активів на 31.12.
2016р. 3. Правочини на продаж готової продукції ПрАТ «ВЗТО»: а) Договір №1ВП від 09.01.14р. на
суму 1 438 000,00 грн. (один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч грн..00 коп.) з урахуванням
ПДВ. Строк поставки: з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. 1 438 тис. грн./ 9 623 тис. грн. = 15% від
вартості Активів на 31.12. 2016р. б) Договір №15/1950 від 28.12.12р. на суму 1 181 000,00 грн. (один
мільйон сто вісімдесят одна тисяча грн..00 коп.) з урахуванням ПДВ. Строк поставки: з
01.01.2017р. по 31.12.2017р. 1 181 тис. грн./ 9 623 тис. грн. = 12% від вартості Активів на 31.12.
2016р. в) Договір №30/03-15 від 30.03.15р. на суму 1 142 493,38 грн. (один мільйон сто сорок дві
тисячі чотириста дев’яносто три грн. 38 коп.) з урахуванням ПДВ. Строк поставки: з 01.01.2017р.
по 31.12.2017р. 1 142 тис. грн./ 9 623 тис. грн. = 12% від вартості Активів на 31.12. 2016р. г) Договір
№20/01-12 від 20.01.12р. на суму 1 635 235,80 грн. (один мільйон шістсот тридцять п’ять тисяч
двісті тридцять п’ять грн. 80 коп.) з урахуванням ПДВ. Строк поставки: з 01.01.2017р. по
31.12.2017р. 1 635 тис. грн./ 9 623 тис. грн. = 17% від вартості Активів на 31.12. 2016р. Всі зазначені
значні правочини виконані у повному обсязі. На підставі наданих до аудиторської перевірки
документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства
виконання значних правочинів, норм статуту та прийнятих рішень учасників. Повноваження на
укладання значних правочинів затверджено рішення загальних зборів акціонерів (протокол №19
від 11.04.2017р. п.8 порядку денного.)
Стан корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України
«Про акціонерні товариства» Формування складу органів корпоративного управління Приватного
акціонерного товариства «Василівський завод технологічного обладнання» здійснюється
відповідно до: - Розділ VIII Статуту, зареєстровано 21.12.2017 р. (протокол № 20 від 15.12.2017 р.,)
- Положення про Наглядову раду, затвердженого загальними зборами акціонерів (Протокол №20
від 15.12 2017 р.). Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні
органи корпоративного управління: - загальні збори акціонерів, - наглядова рада, - директор.
Відповідні положення розміщені на сайті Товариства. Створення служби внутрішнього аудиту не
передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства, посада Корпоративного
секретаря не створена. Незалежний аудитор під час аудиту річної фінансової звітності у
відповідності до чинних нормативних актів України на підставі укладених з товариством угод
здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Кількісний склад
сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам,
встановленим рішенням загальних зборів акціонерів. Функціонування органів корпоративного
управління регламентується положеннями Статуту. Щорічні загальні збори акціонерів
проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» – до 30 квітня.
Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом
України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал.
Протягом звітного року директор здійснював поточне управління фінансово-господарською
діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Ревізійна
комісія не обрана. Функції органу контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства
здійснює незалежний аудитор під час аудиту річної фінансової звітності у відповідності до чинних
нормативних актів України на підставі укладених з товариством угод. За результатами виконаних
процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно
до Закону України «Про акціонерні товариства», можна зробити висновок: 1) прийнята та
функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України
«Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту, 2) «Інформація про стан корпоративного
управління», наведена у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно
до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" , затверджених
рішенням Комісії від 03.12.2013 №2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 грудня
2013 р. за N 2180/24712. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора,
що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Під час аудиту не було виявлено
обставин, що свідчать про можливість шахрайства. У своїй поточній діяльності ПрАТ
«Василівський завод технологічного обладнання» наражається на зовнішні та внутрішні ризики.
На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал
компанії для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними. Розкриття
інформації, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" Під час перевірки
аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2017 р.
складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність
Товариства. Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під
час проведення фінансово-господарської діяльність, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського обліку та подання звітності. Довідка про фінансовий стан ПрАТ «Василівський
завод технологічного обладнання» за 2017 рік (тис. грн.) Показники на 31.12.2016 на 31.12.2017
Примітки 1. Коефіцієнт ліквідності: 1.1. Загальний (коефіцієнт покриття) К 1.1 = 2ра 3рп 1,12 1,41

Коефіцієнт загальної ліквідності вказує, що товариство незалежне від позикових коштів при
фінансуванні реальних активів. Теоретичне значення 1,0 – 2,0 1.2 поточної ліквідності К 1.2 =2рар.(1100-1110) 3рп 0,45 0,87 Теоретичне значення коефіцієнта 0,6 – 0,8. Даний коефіцієнт свідчить
про достатній рівень ліквідності товариства. 1.3 Абсолютної ліквідності К 1.3 = р1165 3рп 0,14 0,39
Теоретичне значення коефіцієнта 0,2-0,3. Коефіцієнт свідчить про достатню наявність коштів у
разі необхідності миттєвої сплати поточних боргів. 1.4 Чистий оборотний капітал. тис грн. К 1.4 =2
ра – 3 рп 430 1224 Теоретичне значення більше 0. Збільшення на 794 тис.грн. 2. Коефіцієнт
(фінансової стійкості) (автономії) К 2 = 1рп . Підсумок активу 0,60 0,68 Теоретичне значення
коефіцієнта не менш 0,5 3. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом. К 3= 2рп +
3рп+4рп 1рп 0,67 0,47 Характеризує незалежність підприємства від зовнішніх позик. Теоретичне
значення коефіцієнта не більше 1. 4. Коефіцієнт ефективності використання активів К 4 = Чистий
прибуток 1ра+2ра+3ра - 0,10 Показує строк окупності прибутком вкладених коштів у майно. 5.
Коефіцієнт ефективності використання власних коштів (капіталу) К 5 = Чистий прибуток 1рп - 0,15
Теоретичне значення не менш 0,4. 6. Коефіцієнт рентабельності 6.1. Коефіцієнт рентабельності
активів К 6.1= Чистий прибуток . (Підсумок акт.(гр3)+Підсумок акт (гр4))/2 - 0,11 Теоретичне
значення більше 0. 6.2 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу К 6.2 = Чистий прибуток . (1
рп(гр3)+1рп(гр4))/2 - 0,16 Теоретичне значення більше 0. Таким чином, ПрАТ «Василівський завод
технологічного обладнання» станом на 31 грудня 2017 року досить ліквідне та платоспроможне,
має задовільний фінансовий стан. Основні відомості про аудиторську фірму: Назва аудиторської
фірми Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фiнанс» Ідентифікаційний код
юридичної особи 23877071 Юридична адреса Місцезнаходження юридичної особи 69091, м.
Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, будинок 60, квартира 4 Номер, дата видачі свідоцтва про
державну реєстрацію. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців серії ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців № 1 103 145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана Виконавчим
комітетом Запорізької міської ради. Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру
суб’єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність № 1372, видане рішенням Аудиторської
палати України № 98 від 26.01.2001 р., подовженого рішенням Аудиторської палати України
26.11.2015 року № 317/4, дійсне до 26.11.2020 року. Номер, дата видачі сертифіката аудитора
Гончарової Валентини Георгіївни Серія А № 000051, виданий рішенням АПУ від 23.12.1993 р.,
дійсний до 23.12.2022р. Номер, дата видачі сертифіката аудитор Макеєвої Наталі Володимирівни
Серія А № 004281, виданий рішенням АПУ від 30.06.2000 р., дійсний до 30.06.2019 р. Телефон
(061) 212-00-97; 212-05-81 Дата і номер договору на проведення аудиту № 83/2017 від 10.10.2017
р. Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 10.10. 2017 р. – 12.04.2018 р. Генеральний
директор ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» В.Г. Гончарова Свідоцтво про
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане рішенням Аудиторської
палати України № 98 від 26 січня 2001 року, подовжене рішенням АПУ № 317/4 від 26.11.2015
року,дійсне до 26.11.2020 р. сертифікат серії А № 000051, виданий рішенням АПУ від 23.12.1993 р.,
дійсний до 23.12.2022р. Аудитор ПП «Аудиторської фірми «Синтез-Аудит-Фінанс» Н.В.Макеєва
сертифікат серії А № 004281, виданий рішенням АПУ від 30.06.2000 р., дійсний до 30.06.2019 р. . м.
Запоріжжя, вул. Немировича – Данченка, будинок 60, квартира 4. 12 квітня 2018 р.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
N з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

2

1

2

2016

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери

X

Депозитарна установа
Інше (запишіть): д/н

Ні*

X

X
ні

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так*
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук
Інше (запишіть): д/н

Ні*
X

X
ні

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так*

Ні*

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть): д/н

X
ні

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
Так*
Наглядова рада
Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше
відсотків простих акцій товариства

Ні*

X

X
д/н

Інше (зазначити)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання, але не проведення чергових загальних
зборів зазначається причина їх непроведення

д/н

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

д/н

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

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

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

2

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

1

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

0

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

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так*

Ні*

Складу

X

Організації

X

Діяльності
Інші (запишіть)

X
д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також
інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.
д/н

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

Ні*

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний
Інші (запишіть)

X
д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
д/н
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради
д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так*
Винагорода є фіксованою сумою

Ні*

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Ні*

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік
Відсутні будьякі вимоги

X
X

Інше (запишіть): д/н

X

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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
акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

так

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для так
голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для так
голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

Прийняття рішення про
так
притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого
органу

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

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких так
існує конфлікт інтересів
___________
* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? 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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так*

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду

X

Ні*

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізію)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
Інформація
Публікується у
розповсюджується
пресі,
на загальних
оприлюднюється в
зборах
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР
про ринок цінних
паперів
Фінансова
звітність,
результати
діяльності

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії документів
надаються на
запит акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернетсторінці
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

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

так

так

так

так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

так

так

так

так

так

Статут та
внутрішні
документи

так

ні

так

так

так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення

так

ні

так

так

так

так

так

так

так

Розмір
так
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства
___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? 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

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так*

Ні*

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так*

Ні*

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

X
д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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
Стороння компанія або сторонній консультант

X
X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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
Інше (запишіть)

X
д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так*

Ні*

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
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.
д/н

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 на 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 купівліпродажу 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 промисловофінансової 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
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг
стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляду
___________
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Коди

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАСИЛІВСЬКИЙ
ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ"

Територія
Організаційно-правова
форма
господарювання

Акціонерне товариство

Орган державного
управління

Дата (рік,
місяць, число)

01.01.2018

за ЄДРПОУ

14313872

за КОАТУУ

2320910100

за КОПФГ

230

за СПОДУ

Вид економічної
діяльності

Виробництво алюмінію

за КВЕД

24.42

Середня кількість
працівників1

57

Одиниця виміру

тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Адреса, телефон

71600, Запорізька обл., м. Василівка, абоненська скринька 5

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.
Форма N 1
Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Нематеріальні активи:

1000

0

0

первісна вартість

1001

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

5315

5729

первісна вартість

1011

16999

17682

знос

1012

11684

11953

Інвестиційна нерухомість:

1015

230

0

первісна вартість

1016

0

0

знос

1017

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

первісна вартість

1021

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

0

0

0

I. Необоротні активи

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

1030

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

47

36

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

5592

5765

Запаси

1100

2412

1601

Виробничі запаси

1101

1518

877

Незавершене виробництво

1102

176

457

Готова продукція

1103

718

267

Товари

1104

0

0

II. Оборотні активи

Код за ДКУД

1801001

Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування

1110
1115

0
0

0
0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

1125

895

1150

9

189

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

з бюджетом

1135

65

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

65

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1

4

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

487

1170

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

487

1170

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

162

119

Усього за розділом II

1195

4031

4233

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

1200

0

0

Баланс

1300

9623

9998

Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1722

1722

Внески до незареєстрованого статутного
капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

2985

2985

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1052

2083

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

5759

6790

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

62

52

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

201

147

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

201

147

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

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

1531

0

0

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

1532

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

263

199

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

729

231

за розрахунками з бюджетом

1620

283

279

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

21

за розрахунками зі страхування

1625

4

16

за розрахунками з оплати праці

1630

111

143

за одержаними авансами

1635

978

900

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

234

308

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1262

1132

Усього за розділом IІІ

1695

3601

3009

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

1700

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

9623

9998

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки: Основнi засоби вiдображенi у балансi за собiвартiстю з урахуванням зносу. Протягом 2017р. було основні засоби не придбавались.

Керівник

Бічік О.М.
(підпис)

Головний бухгалтер

Токарська В.В.
(підпис)

1

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Коди
Дата (рік, місяць, 01.01.2018
число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ"

за ЄДРПОУ

14313872

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.
I. Фінансові результати
Форма N 2
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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

2000

27441

21902

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

( 24799 )

( 20483 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

2642

1419

2095

(0)

(0)

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

425

71

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

( 1606 )

( 1338 )

Витрати на збут

2150

( 71 )

( 45 )

Інші операційні витрати

2180

( 50 )

( 225 )

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)

1340

0

Валовий:
прибуток

2090

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

Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток

2190

збиток

2195

(0)

( 118 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

14

3

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 78 )

( 140 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(4)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

2275

0

0

1276

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

збиток

2295

(0)

( 259 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-245

-12

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Код за ДКУД

1801003

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

збиток

2355

1031

0

(0)

( 271 )

II. Сукупний дохід
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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

1031

-271

III. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати

2500

21692

17856

Витрати на оплату праці

2505

3390

2606

Відрахування на соціальні заходи

2510

749

712

Амортизація

2515

324

354

Інші операційні витрати

2520

371

343

Разом

2550

26526

21871

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Середньорічна кількість простих акцій

2600

6887040

6887040

Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

2605

6887040

6887040

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.1497

-0.03935

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615

0.1497

-0.03935

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки: Для визначення доходу вiд реалiзацiї використовується метод нарахування, згiдно з яким доход визначається у момент, коли продукцiя вiдвантажена покупцевi.
Прибуток вiд реалiзацiї продукцiї склав 2642 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати - 1606 тис.грн. Податок на прибуток - 245 тис.грн. Чистий прибуток за 2017р. - 1031 тис.грн.

Керівник

Бічік О.М.
(підпис)

Головний бухгалтер

Токарська В.В.
(підпис)

Коди
Дата (рік, місяць, 01.01.2018
число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ"

за ЄДРПОУ

14313872

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.
Форма N 3
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

33181

27342

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

3000

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

25

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

7

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

7

24

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

0

0

( 23139 )

( 19502 )

3105

( 2627 )

( 2138 )

3110

( 828 )

( 735 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 5608 )

( 4753 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116

( 148 )

( 463 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117

( 4756 )

( 3750 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів

3118

( 704 )

( 540 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 106 )

( 58 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання
позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 246 )

( 906 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

666

-726

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

17

3

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

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

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

Праці
Відрахувань на соціальні заходи

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Код за ДКУД

1801004

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

( 51 )

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

17

-48

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

(0)

(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

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

683

-774

Залишок коштів на початок року

3405

487

1261

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

1170

487

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки: Значних змiн поточних зобов`язань протягом 2017р. не вiдбулося

Керівник

Бічік О.М.
(підпис)

Головний бухгалтер

Токарська В.В.
(підпис)

Коди
Дата (рік, місяць, 01.01.2018
число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАСИЛІВСЬКИЙ ЗАВОД
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ"

за ЄДРПОУ

14313872

Звіт про власний капітал
за 2017 рік
Форма N 4
Стаття

1

Код Зареєстрований Капітал у Додатковий Резервний Нерозподілений Неоплачений Вилучений Всього
рядка
капітал
дооцінках
капітал
капітал
прибуток
капітал
капітал
(непокритий
збиток)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

1722

2985

0

0

1052

0

0

5759

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

1722

2985

0

0

1052

0

0

5759

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

1031

0

0

1031

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
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Код за ДКУД

1801005

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
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

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

1031

0

0

1031

Залишок на
кінець року

4300

1722

2985

0

0

2083

0

0

6790

Примітки: Змiн у статутному капiталi емiтента протягом звiтного року не вiдбувалося.

Керівник

Бічік О.М.
(підпис)

Головний бухгалтер

Токарська В.В.
(підпис)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Приватне акціонерне товариство «Василівський завод технологічного обладнання»
Примітки до фінансової звітності

Фінансова звітність Приватне акціонерне товариство «Василівський завод технологічного обладнання» підготовлена за звітний рік, який включає період з 01 січня 2017
року по 31 грудня 2017 року.

1. Основні відомості про товариство
Товариство "Василівський завод технологічного обладнання" створено у травнi 1978р. у складі виробничого об`єднання "Iскра". В 1996р. В процесі приватизації був
реорганізовано у відкрите акціонерне товариство "Василівський завод технологічного обладнання" (ВАТ "ВЗТО"). Згідно протоколу №12 від 22.04.11р. чергових загальних
зборів акціонерів ВАТ "ВЗТО" змінено назву на публічне акціонерне товариство "Василівський завод технологічного обладнання" (ПАТ "ВЗТО").
ПрАТ "ВЗТО" має такі структурні пiдроздiли: цех з металургійної переробки брухту та вiдходiв алюмiнiю, виробництва алюмiнiєвого профілю; інструментальний вiддiл
(виготовлення та ремонт спеціального оснащення для основного виробництва); вiддiл головного механіка (обслуговування та ремонт обладнання); вiддiл головного
енергетика (обслуговування та ремонт електро-, та енергообладнання); бюро матерiально-технiчного забезпечення; транспортний вiддiл; центральна заводська
лабораторiя спектрального аналізу та вiддiл технічного контролю. Всі пiдроздiли знаходяться у м. Василiвка, Запорізької обл. Товариство не має дочiрнiх підприємств,
представництв та інших відокремлених структурних пiдроздiлiв.
15.12.2017 року. Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення (Протокол Загальних зборів акціонерів №20 від 15.12.2017 р.) щодо зміни до відомостей про
юридичну особу –типу та найменування акціонерного товариства. Повне найменування акціонерного товариства після зміни – Приватне акціонерне товариство
"Василівський завод технологічного обладнання".
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 № 348153, дата заміни свідоцтва 27.04.11р.
Юридична адреса та місце здійснення діяльності: 71600, Запорізька обл.., Василівський район, м.Василівка, а/с 5
Телефон: (+3806175) 7-67-86, (+3806175) 7-68-51.
Основні види діяльності: переробка брухту та відходів алюмінію, надання послуг.
Пропозицій щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звітного року не надходило.
Перспективи подальшого розвитку керівництво вбачає в напрямку розширення номенклатури готової продукції. Товариство має можливість збільшити обсяги виробництва за
умови зростання темпів росту металургійного виробництва. А також емітент має можливість збільшити поставки електроенергетичної продукції для енергетичних компаній.
Незважаючи на те, що виробництво алюмінієвих профілів здійснює близько десяти підприємств України та на більшості з них впроваджені більш прогресивні технології
виробництва, проте Товариство займає певне становище на ринку збуту алюмінієвих профілів. Перевагою для Товариства є те, що підприємство має можливість достатньо
мобільно виконувати замовлення клієнтів та в невеликих обсягах, що для великих виробників аналогічної продукції є невигідним.
(а) Основна діяльність
Основними видами діяльності, якими займається товариство є: металургійна переробка брухту та відходів алюмінію, надання послуг. Продукцією, що виробляє підприємство,
є алюмінiєвi гарячепресовані профілі, а саме, шина алюмiнiєва електротехнічна, труба алюмінієва, кутник, пруток.
(b) Акціонери
Акціонерами Компанії є резиденти України - фізичні та юридичні особи.
Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років такі акціонери володіли акціями підприємства:
Акціонери Підприємства: 31.12.2017 31.12.2016
%%
Фізична особа 46,0569 46,0569
Фізична особа 46,0569 46,0569
Інші (менше 10%) 7,8862 7,8862
Всього 100,00 100,00
Кількість працівників складала станом на:
31 грудня 2017 р. 57 чоловік
31 грудня 2016 р. 57 чоловік

2. Основа підготовки фінансової звітності
Основою надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). Товариство
вперше застосувало МСФЗ у 2012 році, датою переходу на МСФЗ було визначено - 1 січня 2011 року.
Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності надані нижче. Визначені положення облікової політики послідовно
застосовувались по відношенню до всіх наданим в звітності періодам, якщо не вказано інше.
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно українського законодавства шляхом
трансформації з внесенням корегувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ.
Валюта надання інформації
Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня.
Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше.
Принцип безперервності діяльності
Керівництво підготувало зазначену фінансову звітність на підставі принципу безперервності діяльності. В найближчому майбутньому Товариство продовжуватиме відчувати
вплив нестабільної економіки в державі. Наслідком цьому є невизначеність, яка здатна істотним чином впливати на майбутні операції, на можливість відшкодування вартості
активів Товариством, а також на її готовність своєчасно обслуговувати i погашати свої борги (зобов'язання) при настанні термінів їх погашення. Економічна більшою мірою
залежатиме від ефективності фіскальних i інших заходів, які реалізує уряд України та розвитку фондового ринку України. Дана фінансова звітність підготовлена на основі
припущення, що Товариство функціонуватиме в майбутньому. Це допущення передбачає реалізацію активів i виконання Товариством узятих на себе зобов'язань, в ході своєї
звичайної діяльності. Таким чином, фінансова звітність не містить яких-небудь коригувань відображених сум активів, які були б необхідними, якби Товариство не мало
можливості продовжувати свою діяльність в майбутньому або у випадку коли вона була б вимушена реалізовувати свої активи не в ході своєї звичайної господарської
діяльності.

3. Основні принципи облікової політики
Визнання та оцінка фінансових інструментів
Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.
Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів:
• інвестиції, утримувані до погашення – облігації та векселя;
• дебіторська заборгованість;
• фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю – займи інших фінансових установ.
Фінансові інструменти відображаються по справедливій вартості або амортизованій вартості в залежності від їх класифікації.
Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти актив або урегулювати зобов’язання при здійсненні операції на ринкових умовах між добре обізнаними,
незалежними сторонами, які діють на добровільній основі. Справедлива вартість є поточною ціною фінансових активів на активних ринках.

Для визначення справедливої вартості деяких фінансових інструментів, по яким відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовується така модель
оцінки, як модель дисконтованих грошових потоків. В даній фінансовій звітності зроблені відповідні розкриття, якщо зміни будь-якого допущення призведуть до суттєвих змін
прибутку, доходів, загальної суми активів або зобов’язань.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо
відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Інвестиції, призначені для торгівлі, наведені фінансовими активами, які придбані з метою отримання прибутку від торгової маржі. Підприємство класифікує цінні папери як
інвестиції, призначені для торгівлі, якщо має намір реалізувати їх на протязі короткого періоду часу з дати їх придбання, тобто на протязі 12 місяців.
Категорія «Позики та дебіторська заборгованість» представляє собою непохідні фінансові активи з фіксованими платежами, які не котируються на активному ринку, за
виключенням тих з них, які Підприємство планує продати в подальшому.
До категорії активів, які утримуються до погашення, входять непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами та фіксованим терміном погашення, по
відношенню до яких у Керівництва Підприємства є намір та можливість утримувати їх до надходження терміну погашення. Керівництво відносить інвестиційні цінні папери до
категорії інвестицій, які утримуються до погашення, по даті їх первісного визнання та переглядає обґрунтування їх віднесення до даної категорії на кожну звітну дату.
Всі інші фінансові активи входять до категорії активів, які утримуються з метою продажу, які Підприємство утримує на протязі невизначеного періоду часу та які можуть бути
продані в разі необхідності підтримання ліквідності.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошовими коштами визначаються високоліквідні короткострокові інвестиції, які можуть бути замінені на визначену суму грошових коштів та мають термін погашення три
місяці або менше з дати їх придбання. Вони обліковуються по вартості придбання з урахуванням накопичених відсотків, що складає їх справедливу вартість. Грошові кошти на
які має місце обмеження щодо їх використання відображаються в обліку окремою статтею якщо їх сума виходить за межу суттєвості.
Грошові кошти товариства складаються з готівки в касі, кошти на рахунках в банках, грошові кошти в дорозі.
Дебіторська заборгованість
Дебіторською заборгованістю, визнаються фінансові активи (за виключенням дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або
фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюються за справедливою вартістю плюс відповідні витрати
на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, з застосуванням методу ефективного відсотка.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку
резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків.
Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для
покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми
яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків
від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими
факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів, негативні економічні умови у галузі або
географічному регіоні групи.
Сума витрат визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним
з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів.
Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на
покриття збитків від зменшення корисності.
Авансові платежі та передоплата. Передоплата відображається в звітності за первісною вартістю за вирахуванням резерву від знецінення. Передоплата класифікується як
довгострокова, якщо очікуваний термін отримання товарів або послуг, які відносяться до неї, складає вище ніж 1 рік, або якщо передоплата відноситься до активу, який буде
відображатись в обліку як необоротний актив при первісному визначенні. Сума передоплати за придбання активу включається в його балансову вартість при отриманні
Підприємством контролю над цим активом та наявності вірогідності того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з ним, будуть отримані. Якщо є ознака того, що активи,
товари або послуги, які відносяться до передоплати, не будуть отримані, балансова вартість передоплати підлягає зменшенню, а відповідний збиток від знецінення
відображається в прибутках або збитках за рік.
Фінансові активи, доступні для продажу
До фінансових активів, доступних для продажу, Підприємство відносить інвестиції в акції. Після первісного визнання Підприємство оцінює їх за справедливою вартістю.
Результати від зміни справедливої вартості, доступного для продажу фінансового активу, визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у
власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний
прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо існує об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу и
визнається у прибутку чи збитку. Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення,
якщо вони є.
Фінансові активи, утримувані до погашення
До фінансових активів, утримуваних до погашення, відносять облігації та векселя, які Підприємство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після
первісного визнання Підприємство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони
є.
Класифікація фінансових активів. Фінансові активи класифікуються по наступним категоріям: а) займи та дебіторська заборгованість, б) фінансові активи, які утримуються
з метою продажу, в) фінансові активи, які утримуються з метою погашення, г) фінансові активи, які відображаються по справедливій вартості з віднесенням змін за рахунок
прибутків та збитків.
Основні засоби
Підприємство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 1000 грн.
Первісно Підприємство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянув доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного
застосування, керівництво вирішило застосувати історичну вартість як доцільну собівартість основних засобів на дату переходу. У подальшому основні засобі оцінюються за
їх собівартістю за мінусом будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки
виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу,
переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
Подальші витрати. Підприємство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта.
Ці витрати визнаються в поточних витратах по даті, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які
задовольняють критеріям визнання активу.
Витрати на заміну крупних вузлів або компонентів основних засобів капіталізуються при одночасному списанні частин, які підлягають заміні.
На кінець кожного звітного року керівництво визначає наявність ознак знецінення основних засобів. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керівництво оцінює суму
відшкодування активу, яка визначається як найбільша з двох величин: справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж активу та вартість, яка отримується від його
використання. Балансова вартість активу зменшується до суми відшкодування; збиток від знецінення відображається в прибутках або збитках за рік. Збиток від знецінення
активу, визначений в попередніх звітних періодах, сторнується (при необхідності), в разі зміни облікових (розрахункових) оцінок, використаних при визначенні вартості від
використання активу або його справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж.
Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визнається як різниця між отриманою виручкою від продажу та їх балансовою вартістю та відображається в прибутках
або збитках за рік.
Амортизація. На землю амортизація не нараховується. На об’єкти незавершеного будівництва амортизація не нараховується.
Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінійним методом з використанням таких термінів використання:
Групи основних засобів Місяці
Будівлі 240
Машини та обладнання 60
Транспортні засоби 60
Меблі 48
Інші основні засоби 144
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для
використання (тобто з дати воду об’єкта в експлуатацію). Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як
утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю.
Нематеріальні активи, які виникають в результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його
очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках
чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в
попередніх періодах, Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування.
Інвестиційна нерухомість
До інвестиційної нерухомості Підприємство відносить будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у
наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної
плати та другу частку для використання у процесі діяльності Підприємства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості
оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Інвестиційна нерухомість оцінюється за собівартістю, включаючи витрати на придбання.
Оцінка після визнання активу здійснюється на основі моделі переоціненої вартості. Амортизація на такі активи не нараховується.
Наступні витрати капіталізуються в складі балансової вартості активу тільки тоді, коли існує висока вірогідність того, що Підприємство отримає пов’язані з цими витратами
майбутні економічні вигоди, та що їх вартість може бути надійно оцінена. Всі інші витрати на ремонт та технічне обслуговування враховуються як витрати по даті їх
виникнення.
Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу
Підприємство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не
поточного використання. Необоротні активи, утримувані для продажу оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або
справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при
первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнаються у звіті про фінансові результати.
Оренда
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Підприємство як орендатор на початку
строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорівнюють справедливої вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони
менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та
зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок
зобов’язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані
активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Підприємства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються у орендодавця, класифікується як операційна оренда.
Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну
оренду Підприємство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отримані доходу від оренди, визнаються як
витрати.
При визначенні терміну використання основних засобів, отриманих в фінансову оренду оцінюється вірогідність переходу права власності до орендаря по завершені терміну
дії договору. Якщо відсутня ймовірність обґрунтованої впевненості в тому, що орендар отримає право власності до кінця терміну фінансової оренди, актив повністю
амортизується на протязі самого короткого з двох термінів: оренди або корисного використання. Якщо така впевненість існує, то актив амортизується на протязі терміну
корисного використання. Угоди на оренду, за якими орендодавець зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на активи, класифікується як
операційна оренда.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток являє собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають
сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітній період. Поточні витрати Підприємства за податками розраховуються з використанням податкових
ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань, та являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають в результаті тимчасових
різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з
урахуванням ймовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий
оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань.
Підприємство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітній період, окрім випадків, коли податки виникають від
операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання бізнесу.
Підприємство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок відноситься до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в
іншому періоді.
Податок на додану вартість
Податок на додану вартість, який відносить ся до виручки від реалізації підлягає сплаті в бюджет на більш раню дату: (а) дату отримання сум дебіторської заборгованості від
клієнтів або (б) дату поставки товарів або послуг клієнтам. ПДВ, сплачений при придбанні товарів та послуг, підлягає відшкодуванню шляхом заліку з ПДВ, нарахованого з
виручки від реалізації. Податкові органи дозволяють розрахунки по ПДВ на нетто-підставі. ПДВ до сплати та ПДС сплачений розкривається в звіті про фінансовий стан в
згорнутому вигляді в складі активів або зобов’язань. При формуванні резерву під знецінення дебіторської заборгованості збиток від знецінення відображається на повну
суму заборгованості, включаючи ПДВ.
Фінансові зобов’язання
Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Підприємство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або
реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто, більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди і можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
Виплати працівникам
Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство визнає очікувану
вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні
виплати відпускних.
Пенсійні зобов’язання. У відповідності до українського законодавства Підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до державного пенсійного фонду.
Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані
працівниками послуги, які надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.
Запаси
Запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичною собівартістю або чистою ціною реалізації. При відпуску запасів на виробництво або іншому вибутті їх оцінка
виконується за методом FIFO. Уцінка (дооцінка) запасів враховується в прибутках (збитках) поточного періоду.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з
надання послуг на дату балансу.
Виручка признається тільки за наявності вірогідності того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, поступлять на підприємство. Проте у разі, коли невизначеність
виникає відносно можливості отримати суму, вже включену у виручку, недоотримана сума, або сума, вірогідність отримання якої стала маловірогідною, признається як
витрата, а не як коректування суми спочатку визнаної виручки.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
Витрати по позикам
Витрати по позикам, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Підприємство

капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
Облік умовних зобов’язань
На дату складання фінансової звітності може існувати ряд умов, що можуть призвести до виникнення додаткових збитків або зобов’язанням для Підприємства. Керівництво
оцінює суму таких можливих майбутніх зобов’язань. Оцінка виконується на підставі припущень та включає в себе фактор суб’єктивності. При визначенні розміру можливих
втрат в результаті судових або податкових узгоджень за участі Підприємства або вимог, які можуть бути пред’явлені в вигляді позовів до Підприємства, керівництво, в
результаті консультацій з юристами та податковими консультантами, оцінює як перспективи таких судових або податкових узгоджень та пред’явлення таких вимог в
судовому порядку, так і можливі суми відшкодування, які протилежна сторона вимагає, або може вимагати в суді. Якщо в результаті оцінки вірогідності виникнення
майбутнього зобов’язання виявляється, що грошове зобов’язання визначено з достатнім рівнем впевненості, тоді вартісна оцінка такої заборгованості відображається в
фінансовій звітності. В разі, коли умовне зобов’язання, яке має значну вартісну оцінку, не може бути класифіковано як вірогідне, а являється лише можливим, або вартісна
оцінка не може бути визначена, то в примітках до фінансової звітності включається інформація про характер такого зобов’язання та його вартісна оцінка (якщо сума може
бути визначена з достатньою впевненістю та є значною).
Якщо вірогідність майбутнього збитку є незначним, то взагалі інформація про такий збиток не включається в примітки до фінансової звітності, за виключенням випадків, коли
такий можливий збиток відноситься до наданої гарантії. В таких випадках сутність гарантії підлягає розкриттю. Однак, в деяких випадках умовні зобов’язання, можуть бути
відображені в примітках до фінансової звітності, якщо, на думку керівництва, обумовленому на консультаціях з юристами або податковими консультантами, інформація про
такі зобов’язання може бути необхідна акціонерам та іншим користувачам фінансової звітності. Підприємство не визнає умовні зобов’язання. Інформація про умовне
зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла
інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.
4. Ключеві бухгалтерські оцінки та професійні судження в застосуванні облікової політики
При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат
звітного періоду, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть
відрізнятися від таких оцінок.
Найбільш суттєве використання суджень та оцінок включає таке:
Безперервність діяльності
Керівництво здійснило оцінку щодо можливості подальшої безперервної діяльності Товариства за визначеними видами діяльності та впевнилося, що Товариство має ресурси
для продовження діяльності в досяжному майбутньому. Керівництву не відомо про будь-які значні невизначеності, що можуть викликати значну невпевненість у можливості
здійснювати безперервну діяльність. Таким чином, складання фінансової звітності було здійснено виходячи з принципу безперервності діяльності.
Резерви на покриття збитків від фінансових зобов’язань
Оцінюються у відповідності з МСБО 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи», який вимагає застосування оцінки та судження керівництва. В звітному році такі
зобов’язання визначались по пільговим пенсіям працівникам за переліком 1 та 2 та по зобов’язанням за майбутніми виплатами на відпустки працівникам.
Первісне визнання операцій з пов’язаними особами
У ході звичайної діяльності Товариство здійснює операції з пов’язаними особами. МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» вимагає обліковувати фінансові
інструменти при первісному визнанні за справедливою вартістю. За відсутності активного ринку таких операцій, для того, щоб визначити, чи здійснювалися такі операції за
ринковими або неринковими цінами та ставками, використовують професійне судження. Підставою для таких суджень є ціноутворення щодо подібних фінансових
інструментів та операцій з ними, у тому числі аналіз ефективної ставки відсотка та параметрів укладених договорів.
Відстрочений актив з податку на прибуток
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, які відносяться на податкові витрати, у тій мірі, в якій існує вірогідність отримання податкового
прибутку, за рахунок якого можна реалізувати ці тимчасові різниці, які відносяться на зменшення оподаткованого прибутку. Оцінка такої вірогідності базується на прогнозі
керівництва щодо майбутнього оподаткованого прибутку та доповнюється суб’єктивними судженнями керівництва. Визначення майбутнього прибутку оподаткування і суми
податкових вирахувань, вірогідних до заліку в майбутньому, засноване на середньостроковому бізнес-плані, підготовленому керівництвом, і результатах його екстраполяції
на майбутнє.
Такими активами визначені суми зобов’язань по нарахованим резервам відпусток працівникам, резерв сумнівної заборгованості та на суму вартості придбаних цінних паперів,
які враховані в податкових витратах, але на звітну дату не враховані в складі бухгалтерських витрат.
Інші джерела невизначеності
Керівництво не може достовірно оцінити вплив на фінансовий стан Товариства будь-якого подальшого погіршення ситуації з ліквідністю на фінансових ринках та
підвищення нестабільності на валютних ринках. На думку керівництва, вживаються усі необхідні заходи для підтримки життєздатності та зростання діяльності у поточних
умовах.
Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються короткострокових зобов’язань перед працівниками по відпусткам та пільговим пенсіям, справедлива оцінка основних
засобів. Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення невизначеності оцінок на дату балансу, але вони не мають значного ризику стати
причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов’язань протягом наступного фінансового періоду.
Вартісна ознака таких оцінок наступна:
тис.грн.
31.12.2017 31.12.2016
Поточні забезпечення по резервам на відпуски
Забезпечення на пільгові пенсіі 308
199 234
263
Справедлива вартість ОЗ 5729 5315

Ставка дисконтування була прийнята рівною ставці ефективного відсотку застосовується ставка доходності облігацій внутрішньої державної позики на період 2014р.-2017
рр- 15,24% .
Терміни корисного використання основних засобів
Оцінка терміну корисної служби основних засобів проводилася із застосуванням професійної думки на основі наявного досвіду відносно аналогічних активів та термінів
фактичного використання об’єктів на дату складання звітності. Майбутні економічні вигоди, пов'язані з цими активами, в основному будуть отримані в результаті їх
використання. Проте інші чинники, такі як застарівання, з технологічної або комерційної точки зору, а також знос устаткування, часто приводять до зменшення економічних
вигод, пов'язаних з цими активами. Керівництво оцінює термін корисного використання основних засобів, що залишився, виходячи з поточного технічного стану активів і з
урахуванням розрахункового періоду, протягом якого дані активи приноситимуть економічні вигоди. При цьому до уваги приймаються наступні основні чинники: (а)
очікуваний термін використання активів; (б) очікуваний фізичний знос устаткування, який залежить від експлуатаційних характеристик і регламенту технічного
обслуговування; і (в) моральний знос устаткування з технологічної і комерційної точки зору в результаті зміни ринкових умов.
В 2017 році Підприємство не змінювало терміни корисного використання основних засобів.
Припинення визнання фінансових активів
Керівництво застосовує професійні судження для того, щоб визначити, чи всі суттєві ризики та вигоди, пов’язані з володінням фінансовими та орендними активами,
передаються контрагентам, та щоб визначити, які ризики та вигоди являються найбільш суттєвими. Керівництво Товариства оцінює зменшення корисності фінансових
активів по даті коли була отримана інформація про банкрутство емітента або проводиться його ліквідація за рішенням державного органу управління.
Визначення справедливої вартості
Підприємство використовує справедливу вартість ( відповідно до МСФЗ №13) до наступних випадків:
• використання справедливої вартості як умовної доцільної собівартості відносно основних засобів(МСФЗ 1).
• використання справедливої вартості як орієнтир при оцінці необоротних активів, призначених для продажу (МСФЗ 5)- відповідно до ринкового методу порівняних цін на
ринку Запорізької області;

• розкриття інформації про фінансові інструменти та використання для їх оцінки справедливих вартостей (МСФЗ 7, МСФЗ 9)- відповідно до ступеня 1 – біржових котирувань
фінансових активів. В разі неможливості отримання такої інформації використовуються ціни останніх операцій з зазначеними активами;
• тимчасові різниці, пов'язані з використанням оцінок активів та зобов'язань за справедливою вартістю, не впливають на їх податкову базу (МСБО 12);
• модель за переоціненою (справедливою) вартістю основних засобів і нематеріальних активів (МСБО 16, МСБО 38)- відповідно до методик, використаних незалежним
оцінювачем в кожному окремому випадку;
• • оцінка виручки, в тому числі і при обміні, який носить комерційний характер, за справедливою вартістю (МСБО 18);
• оцінка активів пенсійних планів зі встановленими виплатами за справедливою вартістю (МСБО 19)- на підставі актуарних розрахунків дисконтова них грошових потоків
майбутніх виплат;
• переклад з функціональної валюти у валюту звітності немонетарних статей, оцінених за справедливою вартістю (МСБО 21)- відповідно до курсу НБУ на дату операції або
звітного періоду;
• • розрахунок відшкодовуваної вартості нефінансових активів з метою тестування на знецінення (МСБО 36);
• пріоритетна модель оцінки інвестиційної нерухомості (МСБО 40)- доцільна собівартість та історична вартість;
Оцінена справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань визначається з використанням наявної ринкової інформації і відповідних методологій оцінки вартості.
Оцінена справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань визначається з
допомогою методології дисконтованих грошових потоків та інших відповідних
методологій оцінки вартості на кінець року і не відображає справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки або поширення фінансової інформації. Ці розрахунки
не відображають ніяких премій або дисконтів, які можуть виникнути внаслідок пропозиції на продаж одночасно всієї суми певного фінансового інструменту. Оцінка
справедливої вартості ґрунтується насудженнях щодо очікуваних у майбутньому грошових потоків, поточних економічних умов, характеристик ризику різних фінансових
інструментів та інших факторів.
Фінансові активи та зобов'язання Групи, за винятком інших фінансових
інвестицій, визнані за вартістю за вирахуванням збитків від знецінення, а їх балансова вартість приблизно дорівнює їх справедливій вартості на кожну звітну дату, розкриту в
наданій звітності.
Справедлива вартість інших фінансових інвестицій була визначена на основі показників доходів від основний діяльності порівнянних компаній, і вона відноситься
до Рівня 3 ієрархії джерел визначення справедливої вартості (вартість
визначається на основі вихідних даних, які не включають котирування цін,
що є основою Рівня 1 і є, прямо або побічно, доступними в
щодо активів або зобов'язань. Змін в ієрархії джерел
визначення справедливої вартості не відбулося.
Найбільш пріоритетним методом визначення справедливої вартості іправлінський персонал вважає застосування ринкового підходу, який передбачає використання цін і
іншою доречною інформацією, джерелом якої можуть служити аналогічні ринкові угоди з ідентичними або схожими активами, зобов'язаннями або групою активів і
зобов'язань, такий як бізнес.
Підприємство використовує модель справедливої вартості для відображення в обліку основних засобів. На думку управлінського персоналу, справедлива вартість основних
засобів істотно не змінилася за станом на 31 грудня 2017.
5. Нові та переглянуті стандарти та тлумачення:
В 2017 році Товариство почало застосовувати наступні зміни та удосконалення до
стандартів, які набрали чинності з 1 січня 2017 року:
• Поправки до МСБО (IAS) 7 «Ініціатива в сфері розкриття інформації»;
• Поправки до МСБО (IAS) 12 «Визнання відстрочених податкових активів за нереалізованим збитком»;
• Щорічні удосконалення МСФЗ (IFRS), 2014-2016 рр. (В частині застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 12).
Зазначені зміни і удосконалення не зробили істотного впливу на фінансову звітність Товариства. Деякі нові стандарти, інтерпретації та поправки до стандартів, розкриті в
фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, ще не вступили в силу і не застосовувалися Товариством достроково.
Вплив зазначених положень наступний:
МСБО (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів" доповнений вимогами до розкриття суттєвої інформації щодо змін у зобов'язаннях, пов'язаних з фінансовою діяльністю компанії
(п. 44A (IAS) 7). Тепер в звіті необхідно вказувати:
• зміни в результаті грошових потоків від фінансової діяльності;
• зміни в результаті отримання або втрати контролю над дочірніми організаціями та іншими бізнесами;
• впливу змін курсів валют;
• зміни у справедливій вартості;
• інші зміни.
Поправки стосуються тих зобов'язань, грошові потоки за якими класифіковані в звіті про рух грошових коштів як потоки від фінансової діяльності. Вимоги про розкриття
застосовують також і щодо змін у фінансових активах (наприклад, активах, які хеджують зобов'язання, обумовлені фінансовою діяльністю) в разі, якщо мали місце або
майбутні грошові потоки за такими фінансовими активами будуть включені до складу грошових потоків від фінансової діяльності. Ретроспективно вимога не застосовується, і
за порівняльний період інформація не наводиться.
МСБО (IAS) 12: зміни в частині визнання відкладених податкових активів
У МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток" (далі – (IAS) 12) внесені поправки в частині визнання відкладених податкових активів щодо нереалізованих збитків (п. 29А (IAS) 12).
Стандарт передбачає, що в результаті зниження справедливої вартості фінансового інструменту через зростання ринкової процентної ставки виникає податкова різниця.
Адже при продажу або погашення такого активу організація отримає відрахування для цілей оподаткування в розмірі номінальної (а не справедливої) вартості активу і тим
самим зможе реалізувати відстрочений податковий актив.
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття інформації про участь в інших організаціях" (далі - МСФЗ (IFRS) 12) зобов'язує розкривати в примітках до фінансової звітності інформацію про
дочірні та асоційовані організації, спільних підприємствах та операціях, а також структурованих організаціях, які не підлягають консолідації (п. 5А (IFRS) 12): вимоги до
розкриття інформації застосовують і до тих часток участі, які класифікуються як призначені для продажу, для розподілу власникам або як припинена діяльність. Виняток
становить узагальнена фінансова інформація (пп. B10-B16 (IFRS) 12). Відносно вибуття активів її розкривати не слід.
Нові стандарти МСФЗ:
Вимоги нових стандартів Товариство буде враховувати при складанні фінансової звітності за періодами, встановленими наступними стандартами:
IFRS 15 Виручка за контрактами з кліентами
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2018 року. Стандарт
забезпечує єдину комплексну модель обліку виручки на основі п'ятиступінчастої моделі, яка може застосовуватися до всіх договорів з клієнтами. П'ять кроків до моделі: ідентифікувати договір з клієнтом; - ідентифікувати виконання зобов'язань за договором; - визначити ціну операції; - розподілити ціну операції на зобов'язання виконавця за
договором; - визнавати виручку, в момент (по мірі) виконання зобов'язання виконавця. Товариство визначило дату застосування вимог стандарту починаючи з 01.01.2018року.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність в обліку податків на прибуток»
Роз'яснення передбачає порядок визначення облікової податкової позиції в ситуаціях, коли існує невизначеність щодо порядку обліку податків на прибуток.
Відповідно до Роз'яснення, організація зобов'язана:
• Встановити, яким чином необхідно виконати оцінку невизначених податкових позицій: окремо чи в сукупності; а також
• Оцінити, чи висока ймовірність того, що податковий орган погодиться з порядком податкового обліку, який організація застосувала або планує застосувати при складанні
податкової декларації, в ситуації невизначеності:
• - Якщо відповідь позитивна, то облікова податкова позиція повинна бути визначена відповідно до порядку податкового обліку, який організація застосувала або планує
застосувати при підготовці податкової декларації.
• - Якщо відповідь негативна, організація зобов'язана відобразити вплив невизначеності при визначенні облікової податкової позиції.
• Дата вступу в силу: річні періоди з 1 січня січня 2019 року або після цієї дати.
IFRS 2 Класифікація та оцінка платежів на підставі акцій
Ці поправки вступають в силу починаючи для звітних періодів з 1 січня 2018 р. і пізніше. Затверджені поправки стосуються трьох аспектів і уточнюють окремі умови та
ситуації, що виникають при виплатах, заснованих на пайових інструментах компанії. Перша поправка присвячена обліку впливу умов вступу в права по платежах на основі
акцій з розрахунком грошовими коштами. Цією поправкою уточнено, що для обліку ефекту умов вступу в пайові права при оцінці платежу, заснованого на акціях, з

розрахунком грошовими коштами необхідно застосовувати ті ж самі методи, як і при оцінці платежу, заснованого на акціях, з розрахунком пайовими інструментами.
Зобов'язання має оцінюватися на підставі найкращої оцінки ймовірності виконання неринкових умов надання опціону на дату набрання права. Друга поправка стосується
питань класифікації операцій по платежах на основі акцій, розрахунок з якими здійснюється за вирахуванням податку, утримуваного у джерела. Дана поправка вносить
виключення в вимоги МСФЗ (IFRS) 2 при виконанні нетто-розрахунку, дозволяючи уникнути розбиття винагороди на два компоненти: розрахунок пайовими інструментами з
співробітниками і розрахунок грошовими коштами з податковими органами. Третя поправка уточнює облік змін періоду і умов платежу на основі акцій, при яких операція з
виплатою грошовими коштами пере класифікується в операцію з виплатою пайовими інструментами. Оскільки попередня редакція МСФЗ (IFRS) 2 не містила вказівок щодо
відображення подібних модифікацій, що призводило до певної різноманітності при підготовці фінансової звітності, то СМСФО вказало, що, починаючи з дати модифікації
угоди про виплату, заснованої на акціях з розрахунком грошовими коштами, проводиться облік як виплати з розрахунком пайовими інструментами. Є деякі особливості
першого застосування опублікованих поправок: компанії звільняються від підготовки порівнянної інформації, але можливо і ретроспективне застосування, якщо воно
вибирається для всіх трьох поправок відразу. Очікується, що дані поправки не зроблять впливу на фінансову звітність Товариства.
IFRS 9 Фінансові інструменти
Товариство починає застосовувати новий стандарт з 01 січня 2018 року. Виконання вимог МСФЗ 9 вплине на наступне:
1) класифікація й оцінка фінансових активів і фінансових зобов’язань —буде ґрунтуватись на бізнес-моделі, яка використовується для управління фінансовим активом, а
також на характеристиках грошових потоків, передбачених договором;
2) знецінення — МСФЗ 9 змінює підходи до формування резервів під знецінення фінансових активів (модель «понесених збитків», яка використовується в МСБО 39,
замінюється на модель «очікуваних збитків»);
3) облік хеджування — нова модель обліку хеджування, відповідно до МСФЗ 9, більш тісно пов’язує облік хеджування з діяльністю з управління ризиками. Похідні фінансові
інструменти, які вбудовані у фінансові активи, не відокремлюються, замість цього оцінюється весь гібридний інструмент із метою його класифікації за справедливою
вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.
IFRS 10 та IAS 28 Продаж або розподіл активів між інвестором і його асоційованими підприємствами або підприємствами спільної діяльності.
МСБО (IAS) 28: змінено порядок оцінки за справедливою вартістю
Діюча раніше редакція (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства" (далі - МСБО (IAS) 28) давала підстави вважати, що рішення про облік за справедливою вартістю
організація повинна приймати по кожній інвестиції або за класами інвестицій. Відповідний вибір закріплювався в обліковій політиці.
Інвестиційні організації оцінюють інвестиції в наявні асоційовані організації або спільні підприємства за справедливою вартістю через прибуток або збиток відповідно до
(IFRS) 9 "Фінансові інструменти". При цьому рішення по кожній інвестиції приймається індивідуально на момент її первісного визнання (п. 18 (IAS) 28)
Організації, які не є інвестиційними, можуть зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану їх асоційованими організаціями або спільними підприємствами, які є
інвестиційними, до своїх дочірнім організаціям. Рішення доведеться приймати окремо щодо кожної такої інвестиції на найбільш пізню з таких дат:
• на дату первісного визнання інвестиції в асоційовану організацію або спільне підприємство, є інвестиційною організацією;
• дату, коли асоційована організація або спільне підприємство стають інвестиційної організацією;
• коли асоційована організація або спільне підприємство, є інвестиційними, вперше стають материнською компанією.
Дата вступу в силу: річні періоди з 1 січня 2018 року
IFRS 16 Оренда Початок обов’язкового застосування в фінансової звітності з 01 січня
2019 року або після цієї дати. Цей стандарт докорінно змінює облік у орендарів. Він зобов’язує відображати активи і зобов'язання в звіті про фінансовий стан. Згідно IFRS 16
орендні зобов’язання розраховуються як дисконтування вартості майбутніх орендних платежів, а активом є право користування орендованого майна (right-of-use asset
(ROU)), зникає визначення «операційна оренда». В подальшому активи ROU обліковуються відповідно МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 36 «Зменшення корисності
активів», а отже в звіті про прибутки і збитки у орендаря будуть відображатися витрати з амортизації, фінансові витрати з оренди, а також можливі збитки від знецінення
активу ROU. Згідно IFRS 16 будь-яка оренда для орендатора - це операція фінансування. Очікується збільшення активів і пасивів в бухгалтерському балансі. Новий
стандарт вплине майже на всі фінансові показники: співвідношення власного і позикового капіталу, коефіцієнт поточної ліквідності, оборотність активів, коефіцієнт
покриття. IFRS 16 Товариство застосує з початку обов’язкового застосування.
6. Розкриття показників фінансової звітності
6.1 Дохід від реалізації
За звітний період Товариством були отримані наступні види доходів:
2017 2016
Дохід від реалізації готової продукції 27441 21902
Всього доходи від реалізації 27441 21902

6.2 Собівартість реалізації
2017 2016
Виробничі витрати - Сировина та витратні матеріали 21423,2 17703,5
Витрати на персонал 2863,9 2140,5
Амортизація 271,7 303,1
Інші 240,2 335,9
Всього 24799 20483

6.3 Адміністративні витрати
2017 2016
Витрати на персонал 1330 978
Утримання основних засобів - Сировина та витратні матеріали 59 51
Витрати на охорону - Послуги на обслуговування управління 195 279
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 16 17
Інші 6 13
Всього адміністративних витрат 1606 1338
6.4 Витрати на збут
2017 2016
Амортизація 1 1
Витрати на персонал - Маркетинг та реклама 70 44
Інші - Всього витрати на збут 71 45

6.5 Інші операційні доходи, інші операційні витрати
2017 2016
Інші доходи
Дохід від реалізації інших оборотних активів 396 48
Дохід від відшкодування раніше списаних активів(отримання компенсації з бюджету на оплату праці призовників АТО) 20 Дохід від реалізації робіт і послуг 7 18
Інші операційні доходи 2 5
Всього інші операційні доходи 425 71
2017 2016
Інші операційні витрати
Списання сумнівної заборгованості 1 8
Собівартість реалізованих запасів 8 1

Штрафи, пені - 185
Лікарняні за рахунок підприємства 38 31
Інші витрати 3 Всього інші операційні витрати 50 225

6.6 Фінансові доходи ( витрати)
2017 2016
Відсотки по дисконтованим зобов'язанням 78 140
Всього інші фінансові витрати 78 140

6.7 Інші доходи, інші витрати
2017 2016
Інші доходи
Доходи від державної субсидії
Доходив від реалізації основних засобів 14 3
Доходи від зміни справедливої вартості інвестиційної нерухомості
Доході від курсових різниць
Всього інші доходи 14 3
2017 2016
Інші витрати
Невиробничі витрати Інші витрати - 4
Всього інші витрати - 4
6.8 Податок на прибуток
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:
2017 2016
Поточний податок на прибуток( за даними декларації) 234 20
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року 47 39
на кінець звітного року 36 47
Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 245 12
у тому числі:
поточний податок на прибуток 234 20
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 11 (8)
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
Відмінності між МСФЗ та правилами оподаткування в Україні у попередньому році призвели до виникнення певних тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та
зобов’язань для цілей фінансового звітування та їхньою податковою базою. Податковий вплив зміни цих тимчасових різниць обліковується за ставками: в 2016-2017рр. 18%.
Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для
цілей оподаткування. Тимчасові різниці незначні і пов’язані з нарахуванням резервів на пільгові пенсії, відповідно до норм податкового законодавства.
За станом на кінець дня 31 грудня 2017 року усього витрат з податку на прибуток 12тис.грн. з них:
- від діяльності, що триває –245 тис.грн.
Перелік відстрочених податкових активів
Залишок на початок 2017 р Визнані в (прибутках)/збитках Залишок на кінець 2017р
1234
Податковий ефект тимчасових різниць:
Сума нарахованих забезпечень ( резерв пільгових пенсій) 263 64 199
Визнаний відстрочений податковий актив На суму нарахованих забезпечень ( резерв пільгових пенсій) 47 11 36
6.9 Основні засоби
Будівлі машини та обладнання Транспортні засоби всього
Первісна вартість основних засобів
31 грудня 2016 року 13714.7 3131.7 153 16999.4
31 грудня 2017 року 14048,5 3480,4 153 17681,9
Накопичена амортизація
31 грудня 2016 року 9144 2387 153 11684
31 грудня 2017 року 9301 2499 153 11953
Балансова вартість
31 грудня 2016 року 4570.7 744.7 0 5315.4
31 грудня 2017 року 4747,5 981,4 0 5728,9
6.10 Інвестиційна нерухомість
2017 2016
На початок періоду 230 230
Переміщення з основних засобів (230) Зміна справедливої вартості - На кінець періоду - 230

6.11 Запаси
2017 2016
Сировина та матеріали (за історичною собівартістю) 877 1518
Незавершене виробництво (за історичною собівартістю) 457 176
Готова продукція 267 718
Всього запаси 1601 2412
6.12 Торгівельна та інша дебіторська заборгованість
2017 2016
Торгівельна дебіторська заборгованість 1150 895
Аванси видані 189 9
Розрахунки з бюджетом 0 65

Інша дебіторська заборгованість 4 1
Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості 0 0
Чиста вартість торгівельної дебіторської заборгованості 1343 970
Дебіторська заборгованість підприємства короткострокова та не має забезпечення.
6.13 Грошові кошти
2017 2016
Каса та рахунки в банках, грн.. 1170 487
Каса та рахунки в банках, долл.США
Банківські депозити, грн.
Всього грошові кошти 1170 487
6.14 Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2017 року зареєстрований та сплачений капітал складався з 6887040 простих акцій номінальною вартістю 0,25 гривні.
Учасники Товариства станом на звітні дати визначені наступним чином:
Акціонери Підприємства: 31.12.2017 31.12.2016
%%
Фізична особа 46,0569 46,0569
Фізична особа 46,0569 46,0569
Інші (менше 10%) 7,8862 7,8862
Всього 100,00 100,00

6.15 Забезпечення майбутніх виплат та платежів
Довгострокові забезпечення представлені пільговими пенсіями
2017 2016
Пенсійні зобов'язання довгострокові 146,7 200,7
Пенсійні зобов'язання короткострокові 52,1 62,0
Резерв відпусток 308,0 233,9
Всього забезпечення 506,8 496,6

6.16 Довгострокові зобов’язання
2017 2016
Кредити банків 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 0 0
Всього 0 0

6.17 Поточні зобов'язання та забезпечення
2017 2016
Торгівельна кредиторська заборгованість 231 729
Розрахунки з бюджетом 279 283
Одержані аванси 900 978
Заробітна плата та соціальні внески 159 115
Поточні забезпечення 308 234
Інші 1132 1262
Всього зобов'язання та забезпечення 3009 3601

6.18 Умовні зобов’язання
Судові позови - Проти Підприємства поданих судових позовів немає, тому керівництво вважає, що компанія не понесе істотних збитків, відповідно, резерви у фінансовій
звітності не створювалися.
Емітент оскаржує в судовому порядку податкові повідомлення-рiшення Василiвської ОДПI Запорізької областi вiд 06.04.2012р.на суму 1955,7 тис.грн. в частині
донарухавання ПДВ- 695,4тис.грн., податку на прибуток - 869,2 тис.грн., штрафні санкції - 391,1тис. грн. Запорізьким окружним адмiнiстративним судом було вiдкрито
впровадження в адмiнiстативнiй справі. 11.09.2012р. зазначеним судом було винесено рішення на користь ПАТ "ВЗТО" про скасування податкових повiдомлень-рiшень.
Ухвалою вiд 02.10.2013р. Дніпропетровським апеляційним адмiнiстративним судом винесено рішення: «Апеляцiйну скаргу Токмацької ОДПI Головного управління Міндоходів
у Запорізькій області на постанову Запорізького окружного суду адміністративного суду від 11.09.2012р. по справі № 0870/6103/12 – залишити без задоволення». Ухвалою
Вищого адміністративного суду України від 24.02.2014р. відкрите касаційне провадження за касаційною скаргою Токмацької ОДПI Головного управління Міндоходів у
Запорізькій області. 24.01.2017р. Вищий адміністритивний суд України ухвалив: постанову Запорізького окружного суду адміністративного суду від 11.09.2012р. та Ухвалу
Дніпропетровського апеляційного адмiнiстративного суду від 02.10.2013р. у даній справі залишити без змін. Токмацькою ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області подано заяву
до Верховного Суду України про перегляд вищезазначених судових рішень. Верховний Суд України 31.10.2017р. виніс Ухвалу «відмовити у допуску справи за позовом
публічного акціонерного товариств «Василівський завод технологічного обладнання» до Токмацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у
Запорізькій області про скасування податкових повідомлень-рішень до провадження Верховного Суду України для перегляду ухвали Вищого адміністритивнного суду
України від 24 січня 2017р.»
Емiтент оскаржує в судовому порядку податкове повiдомлення - рiшення Василiвської ОДПI Запорiзької областi вiд 20.03.2013р.на суму 94,8 тис.грн. в частинi донарахування
податку на прибуток – 63,2 тис.грн., штрафнi санкцiї – 31,6 тис. грн. Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом було відкрито впровадження в адмiнiстативнiй справi.
20.05.2013р. зазначеним судом було винесено рішення на користь ПАТ "ВЗТО" про скасування податкового повiдомлення-рiшення. Запорізький окружний адміністративний
суд повідомив про направлення апеляційної скарги Токмацької ОДПІ Запорiзької областi ДПС на зазназначену постанову суду до Дніпропетровського апеляційного суду від
06.06.2013р. Ухвалою вiд 08.10.2014р. Дніпропетровським апеляційним адмiнiстративним судом винесено рішення: «Апеляцiйну скаргу Токмацької ОДПI Запорізької області
ДПС – залишити без задоволення, Постанову Запорізького окружного суду адміністративного суду від 20.05.2013р. по справі № 808/3327/13-а – залишити без». Змін
протягом року не було.
Оподаткування – Підприємство здійснює більшу частину своїх операцій в Україні, і тому вона відображення операцій повинно відповідати вимогам податкового
законодавства України. Для української системи оподаткування характерним є наявність численних податків та часто змінне законодавство, що може застосовуватися
ретроспективно, мати
різне тлумачення, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають
протиріччя у трактуванні податкового законодавства між місцевою, обласною і
державною податковими адміністраціями та Міністерством фінансів та іншими
органами державної влади. Податкові декларації підлягають перевірці з боку
податкових органів, які відповідно до законодавства уповноважені застосовувати
надзвичайно суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню. Податковий рік залишається
відкритим для перевірки податковими органами протягом наступних трьох календарних
років, однак за певних обставин податковий рік може залишатися відкритим
довше.
Ці факти створюють значно серйозніші податкові ризики, ніж ті, які
є типовими для країн з більш розвиненими системами оподаткування.
Управлінський персонал вважає, виходячи з його тлумачення податкового законодавства,
офіційних роз'яснень і судових рішень, що податкові зобов'язання були

належним чином відображені в обліку. Тим не менш, трактування цих положень
відповідними органами може бути іншою, і якщо вони зможуть довести правомірність
своєї позиції, це може мати значний вплив на звітність.
На думку керівництва, Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися
відповідними податковими органами протягом трьох років.
Економічне середовище – Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в
Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій,
які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів
Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.
Керівництво Підприємства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак
Підприємство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.
Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів – Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності
Підприємства. Ступінь повернення цих активів в значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Підприємства, спрямованих різними
країнами на досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Підприємству визначається на підставі
обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних
обставин та інформації.
6.19 Справедлива вартість фінансових інструментів
Фінансові активи та зобов’язання Балансова вартість Справедлива вартість
2017 2016 2017 2016
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 1343 970 1343 970
Грошові кошти та їх еквіваленти 1170 487 1170 487
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 2701 3367 2701 3367
Довгострокові фінансові зобов’язання 199 263 199 263
6.20 Інші поточні зобов’язання
Станом на 31.12.2016р. та 31.12.2017р. інші поточні зобов’язання товариства представлені в сумі 1262 тис.грн. та 1132 тис.грн., відповідно.

6.24 Розкриття інформації про пов’язанні сторони
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами відносяться:
Товариства, які прямо або опосередковано, контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
асоційовані компанії;
спільні Товариства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
члени провідного управлінського персоналу Товариства;
близькі родичі особи, зазначеної в а) або г);
компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві.
Бенефіціарами підприємства є дві фізичні особи – акціонери, які володіють частиною акцій, зазначених у розділі структура Статутного капіталу.
2017 2016
Операції з пов’язаними сторонами Всього Операції з пов’язаними сторонами Всього
Інші доходи (виконані роботи та послуги) - - - Продаж матеріалів 0 396 1 48
Кредиторська заборгованість за отриманими позиками - - - Кредиторська заборгованість за отримані матеріали та послуги 225 231 225 729
Компенсація провідному управлінському персоналу 123 123 118 118
Короткострокові виплати працівникам 0 0 0 0
Дохід від надання основних засобів в операційну оренду 7 7 18 18
Витрати від операційної оренди 2 2 2 2
Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на кінець звітного періоду
тис.грн.
Рядок Найменування статті Найбільші
учасники
Товариства Провідний управлінський персонал Інші
пов’язані
сторони Всього
123456
1 Дебіторська заборгованість - - 154,5 154,5
2 Кредиторська заборгованість - 4,8 1351,6 1356,4
Операції за коштами клієнтів - пов’язаними сторонами (як фізичними, так і юридичними особами), здійснені на загальних підставах.
Усі операції з пов’язаними сторонами здійснені без шкоди для фінансового стану Товариства.
Виплати провідному управлінському персоналу
Рядок Найменування статті
2017 2016
1234
1 Поточні виплати працівникам 100,8 96,8
6.25 Звітність за сегментами
Товариство має три операційних сегмента: реалізація продукції власного виробництва, надання майна в операційну оренду та реалізація оборотних активів.
Інформація по грошовим потокам та фінансовим результатам в розрізі операційних сегментів:
тис. грн.
Реалізація продукції та послуг Інші
Дані за період, який закінчився 31.12.2017р.
Дохід від реалізації 27441 27441
Інші доходи - 439 439
Всього доходи 27441 439 27880
Собівартість 24799 24799
Інші витрати 1755 50 1805
Всього витрати 26554 50 26604
Амортизація (довідково) 324 - 324
Прибуток до оподаткування 887 389 1276
Сегментні активи: 9998 - 9998
Вартість основних засобів/інвестиційної нерухомості 5729 - 5729
Дебіторська заборгованість 1343
- 1343

Сегментні зобов`язання 3009 - 3009
Дохід від реалізації не включає в себе ПДВ та вирахування з доходу.
Активи сегменту включають торгову дебіторську заборгованість, основні засоби, іншу дебіторську заборгованість та інвестиційну нерухомість.
Сегментні зобов’язання включають торгову кредиторську заборгованість та резерв відпусток, короткострокові позики, іншу кредиторську заборгованість, й не включають
довгострокову фінансову заборгованість яка контролюються на рівні Товариства в цілому.
6.26. Цілі та політика управління фінансовими ризиками.
Управління ризиками відіграє важливу роль у фінансовій діяльності. Товариство визнає, що потрібно мати ефективні процеси управління ризиками, основною метою яких є
захист діяльності від суттєвих ризиків.
Метою управління ризиком є сприяння підвищенню вартості власного капіталу Товариства, одночасно забезпечуючи досягнення цілей зацікавлених сторін, а саме:
клієнтів та контрагентів Товариства;
керівних органів управляння Товариством;
працівників Товариства;
інших сторін (суб’єктів).
Основні фінансові інструменти Товариства включають торгову дебіторську та кредиторську заборгованість. Основною ціллю даних фінансових інструментів є залучення
коштів для фінансування операцій Товариства. Також Підприємство має інші фінансові інструменти, такі як грошові кошті, векселі отримані. Товариство в своїй діяльності
визнає наступні основні види ризиків: кредитний, ринковий, ризик зміни ціни, ризик ліквідності. Основний ризик включає ризик ліквідності.
Політика управління ризиками включає наступне:
Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередній
оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов’язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають
фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов’язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик
дорівнює балансовій вартості інструменту.
Ризик ліквідності. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською
заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Інформація щодо платежів за фінансовими зобов’язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:

Рік, що закінчився 31 грудня 2017року До Від Від Від Більше
1 місяця 1 місяця 3 місяців 1 року 5 років Всього
до до до
3 місяців 1 року 5 років
Позики банка
кредиторська заборгованість 1161 181 7 1352 2701
ВСЬОГО 1161 181 7 1352 2701
Рік, що закінчився 31 грудня 2016року До Від Від Від Більше
1 місяця 1 місяця 3 місяців 1 року 5 років Всього
до до до
3 місяців 1 року 5 років
Позики банка
кредиторська заборгованість 1735 - 145 1487 3367
ВСЬОГО 1735 - 145 1487 3367
Управління капіталом.
Відносно управління капіталом основною метою Товариства є забезпечення
нормального рівня достатності капіталу. Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності в майбутньому і одночасної максимізації прибутку
акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу. На основі результатів
такого перегляду вживаються заходи для забезпечення отримання прибутку та економії поточних витрат. Заходи, щодо полiпшення фiнансового стану пiдприємства:
- планування, контроль i аналiз управлiння витратами;
- своєчасне виконання договiрних зобов'язань по укладеним договорам.

7. Події після Балансу
На дату надання фінансової звітності на Підприємстві не було встановлено подій, які можуть вплинути на показники фінансової звітності та могли б вимагати змін наданої
інформації.
В зв’язку зі змінами в організаційно-правовій формі в 2017р. керівництво має намір внести зміни до облікової політики з 01.01.2018року та змінити Концептуальну основу
складання звітності з МСФЗ на Національні положення(стандарти) бухгалтерського обліку. Дана операція не є коригуючою для показників фінансової звітності.
Керівництво не очікує змін в показниках звітності на кінець 2017року в зв’язку з вищезазначеним.
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 28 лютого 2018 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не
мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

Керівник Бічік О.М.
Головний бухгалтер Токарська В.В.

