Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Голова правлiння

Лендел Юрiй Юрiйович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

27.04.2017
Дата

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

Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький завод механiчного зварювального
устаткування"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство

1.3. Код за ЄДРПОУ

00222203

1.4. Місцезнаходження

90130 Закарпатська область Iршавський с.Iльниця вул. Радянська (Центральна), 3

1.5. Міжміський код, телефон та факс

(03144)2-11-36 (03144)2-11-36

1.6. Електронна поштова адреса

mzuzbut@emitent.net.ua

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

2. Річна інформація опублікована у

№80 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
номер та найменування офіційного друкованого видання

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет

http://www.mzu.com.ua

27.04.2017
Дата
27.04.2017
Дата
27.04.2017
Дата

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку (у разі
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки: До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не
приймав участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав
посади корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами
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рейтингових агенцiй.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не
випускав боргових цiнних паперiв.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не
реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних
паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не
реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних
акцiй не вiдбувалося.
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку"
- за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв
цю форму не заповнюють.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний
перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних
правочинiв,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань
за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав
iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у
складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент
не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав
iпотечних цiнних паперiв.
"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не
випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до
складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв
ФОН.
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав
сертифiкатiв ФОН.
"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв
ФОН.
"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький завод механiчного
зварювального устаткування"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 №388190
3. Дата проведення державної реєстрації
12.10.1994
4. Територія (область)
Закарпатська область
5. Статутний капітал (грн.)
861045.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
0.000
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб.)
136
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н. в. i у.
16.10 Лiсопильне та стругальне виробництво
36.00 ЗАБІР, ОЧИЩЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ВОДИ
10. Органи управління підприємства д/н
11. Банки, що обслуговують емітента :
1) Найменування банку (філії,
АТ "УкрСиббанк" в м.Харкiв
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку

351005

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

АТ "УкрСиббанк" в м.Харкiв

3) Поточний рахунок

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

2600340518110

351005

26002405181101

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

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

1

2

3

4

Централiзоване водопостачання
Опис

Серiя АГ, №579684

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї

17.05.2013

Закарпатська обласна державна адмiнiстрацiя

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)
5

17.05.2018

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України 22111310
в Закарпатськiй областi
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

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

Місцезнаходження

Україна 88000 Закарпатська область Ужгородський р-н м.Ужгород
вул.Собранецька, 60

100.000000000000

Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)
0.000000000000

Усього 100.000000000000

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

Голова правлiння

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

д/н

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища. Ужгородський державний унiверситет

6) Стаж роботи (років)

20

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

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

З 1984 року по теперiшнiй час працює на ПАТ"Iльницький завод
механiчного зварювального устаткування". Займав посади: iнженера-хiмiка,
з 1996 р. - начальника вiддiлу забезпечення та збуту.
18.04.2015 на 3 роки

9) Опис
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 18.04.2015 р.) призначений головою правлiння
Товариства та пiдписантом всiх документiв ПАТ "IЗМЗУ" згiдно наказу №52 вiд 20.04.2015 р. Протягом
звітнього періоду змін на посаді не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи: 20 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Працює по контракту, за посаду голови правлiння винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
1) Посада

Заступник голови правлiння

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

д/н

4) Рік народження

1953

5) Освіта

Вища. Iвано-Франкiвський iнститут нафти i газу

6) Стаж роботи (років)

28

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

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

З 1970 р. по теперiшнiй час працює на ПАТ "Iльницький завод механiчного
зварювального устаткування". Займав посади: iнженера-технолога,
головного технолога, головного iнженера, з 1996р. - обирається заступником
голови правлiння.
18.04.2015 на 3 роки

9) Опис
Загальними зборами акцiонерiв вiд 30.09.2010р. Протокол № 1 обраний членом правлiння ВАТ
"Iльницький завод МЗУ". Рiшенням Правлiння призначений заступником голови правлiння.
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 18.04.2015 р.) призначений заступником голови правлiння
Товариства та надано право другого пiдпису на всiх фiнансово-господарських доку-ментах ПАТ "IЗМЗУ".
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. За
посаду заступника голови правлiння винагороди, в тому числi в нату-ральнiй формi, не отримував. Зарплату
одержує згiдно штатного розпису за посаду заступника голови правлiння. На iнших пiдприємствах не працював.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи: 28 років.

1) Посада

Член правлiння

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

д/н

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Вища. Закарпатський державний унiверситет

6) Стаж роботи (років)

5

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

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

Працював на посадi головного бухгалтера ТзОВ "Нова-Текст" з 01.03.2007 р.
по 10.06.2007 р. i з 11.03.2008 р. по 18.06.2008р. З 09.06.2011 р. працює в
ПАТ"Iльницький завод механiчного зварювального устаткування"
головним бухгалтером.
18.04.2015 на 3 роки

9) Опис
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 18.04.2015 р.) призначений членом правлiння ПАТ
"IЗМЗУ".
Протягом звітнього періоду змін на посаді не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи: 5 років.
Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не не надала згоди на розкриття паспортних даних.
За посаду члена правлiння винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отриму-вав.
1) Посада

Член правлiння

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

д/н

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

4) Рік народження

1986

5) Освіта

Вища. Приватний вищий навчальний заклад "Європейський унiверситет"

6) Стаж роботи (років)

5

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

З 11.03.2008 р. по 14.07.2009 р. займав посаду помiчника голови правлiння
ВАТ "Закарпатський завод мастильного обладнання". З 04.08.2009 р.
працював бухгалтером з облiку матерiалiв, з 02.11.2009 р. - економiстом на
ПАТ "Iршавський абразиний завод". З 01.03.2012 р. працює на
ПАТ"IЗМЗУ", з 23.04.2012р. призначений на посаду начальника ВЗiЗ.
18.04.2015 на 3 роки

9) Опис
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 18.04.2015 р.) призначений членом правлiння ПАТ
"IЗМЗУ". Протягом звітнього періоду змін на посаді не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи: 5 років.
Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не не надала згоди на розкриття паспортних даних.
За посаду члена правлiння винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отриму-вав. Зарплату одержує
згiдно штатного розпису за посаду начальника ВЗiЗ.
1) Посада

Член правлiння

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

д/н

4) Рік народження

1955

5) Освіта

Вища. Iвано-Франкiвський iнститут нафти i газу

6) Стаж роботи (років)

16

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

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

З 1979 р. по теперiшнiй час працює на ПАТ"Iльницький завод механiчного
зварювального устаткування". Займав посади: змiнний майстер,
iнженер-конструктор, начальник КТВ (конструкторсько-технологiчний
вiддiл).
18.04.2015 на 3 роки

9) Опис
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 18.04.2015 р.) призначений членом правлiння ПАТ
"IЗМЗУ".
Протягом звітнього періоду змін на посаді не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи: 16 років.
Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не не надала згоди на розкриття паспортних даних.
За посаду члена правлiння винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Зарплату одержує
згiдно штатного розпису за посаду начальника КТВ.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

д/н

4) Рік народження

1938

5) Освіта

Вища. Київський полiтехнiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

28

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

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

Головний зварювальник КПО iм.Артема м.Київ, директор департаменту
ТОВ СП "Стан-Комплект" м.Київ.
18.04.2015 на 3 роки

9) Опис
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IЗМЗУ" (Протокол № 6 вiд 18.04.2015 р.) обраний
головою Наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом звітнього періоду змін на посаді не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи: 28 років.
Посадова особа не не надала згоди на розкриття паспортних даних.
За посаду голови Наглядової ради винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не одержував. На ПАТ
"Iльницький завод механiчного зварювального устаткування" не працює.

1) Посада

Секретар Наглядової ради

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

д/н

4) Рік народження

1950

5) Освіта

Вища. Київський полiтехнiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

29

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

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

Менеджер департаменту ТОВ СП "Стан-Комплект"
18.04.2015 на 3 роки

9) Опис
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IЗМЗУ" (Протокол № 6 вiд 18.04.2015 р.) обраний
членом Наглядової ради, призначений членом Наглядової ради. Займає посаду головного спецiалiста ТОВ СП
"Стан-Комплект." Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом звітнього періоду змін на посаді не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи: 29 років.
Посадова особа не не надала згоди на розкриття паспортних даних.
За посаду секретаря Наглядової ради винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не одержував. На ПАТ
"ЗМЗУ" не працює.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

д/н

4) Рік народження

1958

5) Освіта

Вища. Московський технiчний унiверситет iм.Баумана

6) Стаж роботи (років)

21

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

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

З 1995 р. на ТОВ "ЕЛМИД-ТЕХНО" - Генеральний директор
18.04.2015 на 3 роки

9) Опис
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IЗМЗУ" (Протокол № 6 вiд 18.04.2015 р.) обраний
членом Наглядової ради.
Протягом звітнього періоду змін на посаді не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи: 21 рік.
Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не не надала згоди на розкриття паспортних даних.
За посаду члена Наглядової ради винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не одержував. На ПАТ
"Iльницький завод механiчного зварювального устаткування" не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

д/н

4) Рік народження

1949

5) Освіта

Середня спецiальна (технiчна). Дрогобицький механiчний технiкум

6) Стаж роботи (років)

34

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

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

З 1966 р. по теперiшнiй час працює на ПАТ "IЗМЗУ". Займав посади:
фрезерувальник, майстер цеху, начальника iнструментальної дiльницi,
начальник цеху №2.
18.04.2015 на 3 роки

9) Опис
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IЗМЗУ" (Протокол № 6 вiд 18.04.2015 р.) обраний
членом Наглядової ради.
Протягом звітнього періоду змін на посаді не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи: 34 роки.
Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не не надала згоди на розкриття паспортних даних.
За посаду члена Наглядової ради винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не одержував. Зарплату одержує
згiдно штатного розпису за посаду начальника цеху №2.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

д/н

4) Рік народження

1949

5) Освіта

Вища. Днiпродзерджинський iндустрiальний iнститут

6) Стаж роботи (років)

21

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

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

Директор НВП ТзОВ "РЕММАШ" м.Днiпропетровськ
18.04.2015 на 3 роки

9) Опис
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IЗМЗУ" (Протокол № 6 вiд 18.04.2015 р.) обраний
членом Наглядової ради.
Протягом звітнього періоду змін на посаді не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи: 21 рік.
Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не не надала згоди на розкриття паспортних даних.
За посаду члена Наглядової ради винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не одержував. На ПАТ
"Iльницький завод механiчного зварювального устаткування" не працює.

1) Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

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

д/н

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища. Ужгородський державний унiверситет

6) Стаж роботи (років)

11

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

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

З 1983 р. працює на ПАТ "Iльницький завод механiчного зварювального
устаткування". Займала посади: бухгалтер, заступник головного бухгалтера.
18.04.2015 на 3 роки

9) Опис
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IЗМЗУ" (Протокол № 6 вiд 18.04.2015 р.) обрана
головою Ревiзiйної комiсiї.
Протягом звітнього періоду змін на посаді не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи: 11 років.
Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не не надала згоди на розкриття паспортних даних.
За посаду голови Ревiзiйної комiсiї винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала. Зарплату
одержує згiдно штатного розпису за посаду заступника головного бухгалтера.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

д/н

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища.Тернопільський національний економічний університет (Свалявський
НКЦ)

6) Стаж роботи (років)

10

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

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

З 02.07.2014 працювала в Відділі культури і туризму Іршавської РДА бухгалтером централізованої бухгалтерії , з 25.05.2015 займала посаду
головний спеціаліст- головний бухгалтер в Іршавському районному центрі
соціальних служб для сім'ї , дітей та молоді , з 01.07.2016 працювала у ТзОВ
"Лісові дари Закарпаття" - бухгалтером .
14.11.2016 з випробувальним терміном

9) Опис
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи: 10 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, головний спеціаліст
-головний бухгалтер
Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі ,не отримувала. Зарплату одержує згiдно штатного
розпису за посаду головного бухгалтера

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1

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

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

Кількість
акцій (штук)
4

Кількість за видами акцій
Від загал.
кількості акцій ( у прості іменні прості на привілейо привілейо
відсотках )
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн
5

6

Голова правлiння

Лендел Юрiй Юрiйович

д/н Не дав згоду д/н

7091

4.11770000000

7091

Член правлiння

Пензеник Олег Iванович

д/н Не дав згоду д/н

0

0.00000000000

0

Заступник голови правлiння Пилипко Володимир
Iванович
Член правлiння
Член правлiння
Голова Наглядової ради
Секретар Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Голова Ревiзiйної комiсiї
Головний бухгалтер

д/н Не дав згоду д/н

194

Трикур Богдан Васильович д/н Не дав згоду д/н

0

Лендєл Володимир
Iванович

д/н Не дав згоду д/н

967

Березовський Аркадiй
Абрамович

д/н Не дав згоду д/н

Войташевський Вiктор
Вiкторович

0.11270000000
0.00000000000

7

194

0

8

9

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.56150000000

967

54558

31.68127101371

54558

0

0

0

д/н Не дав згоду д/н

27364

15.89000000000

27364

0

0

0

Миронов Дмитро
Миколайович

д/н Не дав згоду д/н

17251

10.01750000000

17251

0

0

0

Матiко Михайло
Михайлович

д/н Не дав згоду д/н

2999

1.74150000000

2999

0

0

0

Тiтаренко Володимир
Iванович

д/н Не дав згоду д/н

8640

5.01720000000

8640

0

0

0

Павлище Ганна Андрiївна
Воробканич Лариса
Василівна

д/н Не дала згоду д/н
д/н д/н д/н

70

0.04060000000

70

0

0

0

119134

69.17989187557

119134

0

Усього

0.00000000000

0

0

0
0

0

0
0

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

Код за
ЄДРПОУ

Прізвище, ім`я, по батькові
фізичної особи
Березовський Аркадiй
Абрамович
Войташевський Вiктор
Вiкторович
Миронов Дмитро Миколайович

Місцезнаходження

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав
паспорт

Кількість
Від загальної
акцій (штук) кількості акцій(%)

0

0.000000000000

Кількість
Від загальної
акцій (штук) кількості акцій(%)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій(%)

Прості на Привілейов Привілейов
пред'явника ані іменні
ані на
пред'явника

Прості
іменні

0.000000000000
Від загальної
кількості
голосуючих
акцій(%)

Кількість за видами акцій

0
Прості
іменні

0

0

0

Кількість за видами акцій

Прості на Привілейов Привілейов
пред'явника ані іменні
ані на
пред'явника

д/н д/н Не дав згоду

54558

31.681271013710

0.000000000000

54558

0

0

0

д/н д/н Не дав згоду

27364

15.890000000000

0.000000000000

27364

0

0

0

17251 10.017500000000
99173 57.588743910016

0.000000000000
0.000000000000

17251
99173

0
0

0
0

0
0

д/н д/н Не дав згоду

Усього

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

Чергові
X

Позачергові

22.04.2016

100.000000000000

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками звiту.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
8. Розподiл прибутку Товариства за 2015 рiк.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом
одного року та надання повноважень на укладання таких договорiв.
Результати розгляду питань порядку денного:
1) Функцiї Лiчильної комiсiї на загальних зборах покласти на Реєстрацiйну комiсiю. Обрати
лiчильну комiсiю у складi голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердити регламент
загальних зборiв акцiонерiв: голова лiчильної комiсiї- Сенина Юрiй Семенович,секретар-Скраль
Марiя Петрiвна.Обрати Головою зборiв - Березовського Аркадiя Абрамовича,Секретарем - Лендєл
Вiкторiю Iванiвну. Встановити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь - до 10 хвилин;
обговорення - до 3 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi зборiв у письмовому виглядi;
голосувати з питань порядку денного бюлетенями. Перерва - 30 хв.
2) Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк
3) Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015рiк.
4) Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк
5) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк
6) Отриманий чистий прибуток в розмiрi 1589784,22 грн. розподiлити наступним чином: 1. Фонд
розвитку виробництва -890000,00 грн., 2. Фонд соцiального розвитку -149784,22 грн.,3.Страховий
фонд - 200000,00 грн.,Розподiлити та виплатити дивiденди в розмiрi 350000,00
7) Схвалити значнi правочини ,якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного
року ,в межах не бiльше як 50 вiдсоткiв чистих активiв за згодою Наглядової ради, та надати Лендел
Ю.Ю. повноваження на укладання таких договорiв.
Пропозицiї щодо розгляду питань порядку денного надходили вiд наглядової ради.

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував
звітному
За простими акціями За привілейованими За простими акціями За привілейованими
акціями
акціями

Сума нарахованих
350000.00000
дивідендів,грн
Нараховані дивіденди на одну
2.03241
акцію, грн
Сума виплачених /
198358.95000
нарахованих дивідендів, грн
Дата складення переліку осіб,
31.12.2015
які мають право на
отримання дивідендів

д/н

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

д/н

д/н

Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну
систему із зазначенням сум
(грн) перерахованих
дивідендів на відповідну дату

Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Опис

На рiчних загальних зборах акцiонерiв товариства вiд 24.04.2016р. було прийнято рiшення про
виплату дивiдендiв у розмiрi 350 000грн.
Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 31.12.2015 р.
Дивiденди виплачуються в розмiрi 2.03241грн./1одну просту iменну акцiю ПАТ "IЗМЗУ"
Порядок виплати дивiдендiв: Дивiденди виплачуються на пiдставi наданої заяви до товариства
шляхом отримання коштiв у кассi товариства.
Строки виплати дивiдендiв: з 01.08.2016 по21.10.2016 р.

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

ТОВ "Юрхолдiнг-Аудит"

Код за ЄДРПОУ

32736376

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Місцезнаходження

04107 Україна Київський м.Київ вул. Татарська, 7, к. 54

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Міжміський код та телефон

(044)223-93-20

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

№3488

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

25.10.2004

Факс

(044)223-93-20

Опис

Особа надає аудиторськi послуги.

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

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

ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС"

Код за ЄДРПОУ

24381627

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Місцезнаходження

03150 м. Київ Київський м. Київ вул. Червоноармiйська, 65

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Міжміський код та телефон

(044)289-10-70

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АЕ № 263371

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

24.09.2013

Факс

(044)289-34-78

Опис

Обслуговування рахунків в цінних паперах власників, які не уклали
індивідуально договір на обслуговування рахунку в цінних паперах з
обраними ними депозитарною установою.

Вид діяльності

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

Депозитарна установа

ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Місцезнаходження

04071 м. Київ м.Київ м. Київ вул. Нижній Вал, 17/8

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Національна комiсiя цiнних паперiв та фондового ринку

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00, 591-04-40

Код за ЄДРПОУ

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

30370711

д/н

. .

Факс

(044) 482-52-14

Опис

Обслуговування випуску цінних паперів товариста та рахунку емітента

Вид діяльності

Діяльність Центрального депозитарію

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
2

04.05.2011 18/07/1/11
Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

3

4

5

ЗТУ ДКЦПФР

UA4000121123

Форма існування та Номінальна
Кількість
форма випуску
вартість
акцій (штук)
(грн.)
6

Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна iменнi
іменна

7

5.00

8

172209

Загальна
Частка у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі (у
відсотках)
9

861045.00

10

100.000000
000000

Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалася.
Інформацією щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не володіє. За звітній період додаткової емісії та розміщення цінних паперів
не було.

XI. ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
В травнi 1964 року по iнiцiативi iнституту "Електрозварювання iменi
Е.О.Патона" постановою по Львiвському Раднаргоспу було прийнято
рiшення про будiвництво заводу в с. Iльниця по випуску машин,
вузлiв та деталей до зварювального устаткування. Постанова по
Львiвському Раднаргоспу юридично узаконила органiзацiю Iльницького
заводу допомiжного зварювального обладнання.
В 1971 роцi вiдбулося перейменування в Iльницький дослiдний завод
механiчного зварювального устаткування. Вiдкрите акцiонерне
товариство "Iльницкий завод механiчного зварювального устаткування"
створено рiшенням Установчих зборiв Товариства вiд 22 лютого 1996
року протокол зборiв №1, та вiдповiдно до плану приватизацiї
затвердженого Регiональним вiддiленням фонду державного майна України
по Закарпатскiй областi, шляхом перетворення державного пiдприємства
"Iльницький дослiдний завод механiчного зварювального устаткування" у
вiдкрите Товариство, наказ регiонального вiддiлення вiд 08.09.1994
року №3/321 вiдповiдно до закону України "Про приватизацiю "державних
пiдприємств" Товариство створено з метою виробництва товарiв,
розширення сфери послуг, виконання з метою одержання прибуткiв,
реалiзацiї економiчних та соцiальних iнтересiв Акцiонерiв та держави.
15.04.2004р. вiдбулися звiтно-виборнi збори, в результатi чого обрано
голову правлiння Матiко Д.Ю. 30.09.2010р. вiдбулися звiтно-виборнi
збори, в результатi чого обрано голову правлiння Лендел Ю.Ю.
05.04.2011р. прийнятто рiшення Загальними зборами акцiонерiв про
форму iснування акцiй Товариства. Про переведення випуску акцiй
Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму
(дематерiалiзацiя випуску) та затвердження Рiшення про
дематерiалiзацiю.
24.04.2012 р. на Загальних зборах акцiонерiв прийнято рiшення про
змiну органiзацiйно правової форми Товариства на Публiчне акцiонерне
товариство на пiдставi Заклону України "Про акцiонернi товариства"
вiд вiд 27 квiтня 2010 року.
Згiдно Протоколу №3 вiд 24.04.2012 року затверджено Статут (в новiй
редакцiї) ПАТ" Iльницький завод механiчного зварювального
устаткування".
Згiдно Протоколу №1 вiд 20.04.2015 р. Засiдання Наглядової ради та
наказу №52 вiд 20.04.2015 р. Лендел Ю.Ю. призначений головою
правлiння Товариства та пiдписантом всiх внутрiшнiх документiв ПАТ
"IЗМЗУ".
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
Протягом 2016 року ПАТ «IЗМЗУ» мало наступну структуру управлiння:
1.Керiвником товариства був Голова правлiння
2.Головi правлiння пiдпорядковувались наступнi керiвники
-Заступник голови правлiння
-Головний бухгалтер

-Начальник вiддiлу збуту /маркетингу/ та матерiально-технiчного
забезпечення
-Вiддiл охорони працi i ТБ
-Технiчний вiддiл
-Виробничий вiддiл
-Вiддiл технiчного контролю
-Планово-економiчний вiддiл
-Вiддiл кадрiв, юрисконсульт, корпоративний секретар
3.За функцiєю заступника голови правлiння були наступнi посади та
структурнi пiд-роздiли
-Енерго-механiчний вiддiл
-Заготiвельно-зварювальна дiльниця
-Механiчно-складальний цех №1
-Механiчно-складальний цех №2
-Мiжцеховi кладовi
-Iнструментальна дiльниця
-Експериментальна дiльниця
-Ремонтно-енергетична дiльниця
-Дiльниця капiтального ремонту
-Канцелярiя
-Господарська служба
-Охорона сторожова
-Медпункт
4.За функцiєю головного бухгалтера був структурний пiдроздiл
-Бухгалтерiя
5.За функцiєю начальника вiддiлу збуту /маркетингу/ та
матерiально-технiчного забез-печення були наступнi структурнi
пiдроздiли
-Транспортна служба
-Склад готової продукцiї
-Склад матерiалiв №1
-Склад комплектацiї №2
-Склад хiмiкатiв №3
6.За функцiєю начальника технiчного вiддiлу були наступнi структурнi
пiдроздiлу
-Архiв, бiблiотека
-Центральний iнструментальний склад
7.За функцiєю начальника виробничого вiддiлу був наступнiй
структурний пiдроздiл
-Мiжцеховi кладовi
Мiсцезнаходження: 90130, Україна, Закарпатська обл., Iршавський р-н,
с.Iльниця, вул. Радянська (Центральна), 3
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв товариство не має.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв (осiб) - 136.
Середня численнiсть позаштатних працiвникiв - 10 осiб. Середня

численнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа. Чисельнiсть
працiвникiв, якi працюють на умовах непов-ного робочого часу (дня,
тижня) - 109 осiб. Фонд оплати працi за 2016 рiк склав3542,4 тис.
грн. У 2016 роцi фонд оплати працi зменшився вiдносно попереднього
звiтного перiоду на 758,6 тис. грн. Кадрова програма емiтента,
спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвни-кiв
операцiйним потребам емiтента.
На пiдприємствi основним завданням в умовах економiчної
нестабiльностi є збереження кадрового потенцiалу: квалiфiкованих
iнженерно-технiчних працiвникiв та робiтникiв провiдних
машинобудiвних професiй, якi складають бiльше 50 %, здiйснюється
пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв на
виробництвi. На пiдприємствi працює 48 осiб iнженерно-технiчних
працiвникiв, з вищою освiтою 21 особа.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПАТ "IЗМЗУ" не входить до об'єднань підприємств.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Пiдприємство не має спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,
пiдприємствами та установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк ведеться автоматизовано, вiдповiдно до Закону
України "Про бух-галтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi".
На пiдприємствi розроблена i затверджена наказом голови правлiння
облiкова полiтика пiдприємства. Данi бухгалтерського облiку
спiвста-внi в бухгалтерських регiстрах, головнiй книзi i балансi та
пiдтверджуються первинними доку-ментами.Метод нарахування амортизацiї
прямолiнiйний. Запаси оцiнюються за методом ФIФО. Метод облiку та
оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - за первiсною вартiстю.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Основнi види продукцiї, за рахунок продажу яких товариство отримало
10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, у тому числi обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразi):
1.Пальники для дугового напiвавтоматичного зварювання. Реалiзовано
-2068 шт. на суму 2807,9 тис. грн., вироблено -2094 шт. на суму
2251,4 тис. грн. Середньореалiзацiйна цiна -1000,3 грн./шт.
2.Iнше зварювальне обладнання пiд замовлення. Реалiзовано -67 шт. на
суму 6008,0 тис. грн., вироблено - 65 шт. на суму 4469,3 тис. грн.
Середньореалiзацiйна цiна -89,7 тис. грн. грн./шт.
Сума виручки в 2016 р. -12 037,0 тис. грн.
Частка експорту в загальному обсягу продажiв -34,5%.
Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, робiт, послуг продовження виробництва видiв продукцiї, якi розробленi заводом.
Залежнiсть вiд сезонних змiн - в загальному не значна.
Основнi ризики дiяльностi емiтента та заходи щодо зменшення ризикiв:
Середекономiчних факторiв, якi можуть негативно позначитися на
дiяльностi Емiтента, є:
- невизначенiсть економiчного курсу країни;
- спад економiки.
Емiтент оцiнює наведенi вище ризики як значнi. Передбачуванi дiї
емiтента на випадок негативного впливу змiни ситуацiї в країнi
(країнах) i регiонi на його дiяльнiсть: у разi негатив-ного впливу
змiни ситуацiї в країнi та регiонi на дiяльнiсть компанiї Емiтент
припускає здiйсни-ти всi дiї, спрямованi на зниження впливу таких
змiн на свою дiяльнiсть, в тому числi - скоро-чення витрат
виробництва, скорочення персоналу, скорочення iнвестицiйних планiв.
У випадку несприятливого розвитку ситуацiї в регiонi Емiтент планує:
- оптимiзувати структуру витрат;
- провести скорочення витрат пiдприємства.
Ризики, пов`язанi з можливими вiйськовими конфлiктами, введенням
надзвичайного ста-ну i страйками: з точки зору Емiтента, ризики
пов`язанi зi змiною загальної полiтичної ситуацi-єю в державi, є
значними i зможуть вплинути на фiнансовий стан Емiтента. Ризики,
пов`язанi з можливими вiйськовими конфлiктами, введенням
надзвичайного стану i страйками в Українi можливi.
Ризики, пов`язанi з географiчними особливостям, у тому числi
пiдвищена небезпека сти-хiйних лих, можливе припинення транспортного
сполучення у зв`язку з вiддаленiстю та / або важко доступнiстю i т.
п.:емiтент здiйснює свою дiяльнiсть в регiонi з розвиненою
транспорт-ною iнфраструктурою i не пiдданий ризикам, пов`язаним з
припиненням транспортного сполу-чення у зв`язку з вiддаленiстю та /
або важкодоступнiстю. Також регiон, в якому здiйснює свою дiяльнiсть
Емiтент, не схильний до пiдвищеної небезпеки стихiйних лих i т.п.
Фiнансовi ризики: ризики, пов'язанi з можливою змiною цiн на
енергоносiї, сировину та/або послуги, якi використовує Емiтент у
своїй дiяльностi. У своїй дiяльностi ПАТ "IЗМЗУ" використовує покупнi
енергоносiї, сировину та матерiали,у зв'язку з чим ризики, пов'язанi
з ростом цiн на енергоносiї, сировину та матерiали можуть призвести
до росту витрат на виробництво. При виникненнi даних ризикiв Емiтент
вживатиме заходiв щодо економiї енергоресурсiв, в провадження
енергозберiгаючого обладнання, вдосконаленню технологiї i жорсткої

економiї.
Iнфляцiйний ризик: критичними рiвнями iнфляцiї можна вважати такi
рiвнi, при яких економiка країни та регiону буде паралiзована, тобто
бiльше 100% на рiк. У перiод збiльшення темпiв iнфляцiї Емiтент
планує збiльшувати вартiсть продаваної їм продукцiї. Ймовiрнiсть
появи описаних вище фiнансових ризикiв у найближчi роки Емiтент
оцiнює як високу. Тим не менш, у разi появи даних ризикiв можливе
зростання собiвартостi наданих послуг i зниження прибутку компанiї,
яке може компенсуватися зростанням цiн на реалiзовану
продукцiю/послуги. Ризики,пов`язанi зi змiною курсу обмiну iноземних
валют: емiтент здiйснює операцiй в iноземнiй валютi, тому вiн
схильний до ризику, пов`язаному зi змiною курсу обмiну iноземних
валют.
У ситуацiї зростання змiни курсу валют Емiтент може вiдповiдно
пiдвищувати вiдпускнi цiни на свою продукцiю, щоб компенсувати
додатковi витрати. Правовi ризики, ризики, пов`язанi зi змiною
валютного регулювання та правил митного контролю та мит: емiтент
вважає данi ризики значними, тому що дiяльнiсть Емiтента пов`язана
безпосередньо з даними правови-ми сегментами. Заходи захисту своєї
дiяльностi - постiйне удосконалення виробництва, покра-щення якостi
продукцiї, диверсифiкацiя продуктового портфелю; контроль за змiнами
в законо-давчих актах.
Заходами розширення виробництва та ринкiв збуту є зниження
собiвартостi продукцiї та освоєння нових видiв продукцiї, що
користуються попитом. Канали збуту та методи продажу: для продаж по
територiї України, а також в країни близького та далекого зарубiжжя,
з великими кiнцевими споживачами укладаються прямi контракти, а з
рештою клiєнтiв використовується дилерська мережа (Україна)або
поставки здiйснюються через оптових покупцiв (далеке зарубi-жжя).
Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює
дiяльнiсть емiтент:на об'єм виробництва усiх видiв продукцiї основний
вплив здiйснює конкуренцiя збоку китайських виробникiв аналогiчної
продукцiї.
Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв: новi товари
виготовляються на пiдприємствi в залежностi вiд попиту покупцiв.
Положення емiтента на ринку та iнформацiя про конкуренцiю в галузi:
становище Това-риства на ринку стабiльне.
Особливостi продукцiї(послуг) емiтента:ПАТ "IЗМЗУ" займається
виробництвом механi-чного зварювального обладнання для механiзацiї та
автоматизацiї зварювальних та наплавочних процесiв. На сьогоднiшнiй
день завод активно продовжує свою дiяльнiсть, яка полягає не тiльки у
виробництвi серiйної продукцiї, але й в її модернiзацiї, виробництвi
нових видiв продукцiї, виробництвi обладнання згiдно технiчного
завданням замовника, а також виробництвом ком-плексiв зварювального
обладнання "пiд ключ". Основними видами продукцiї з технологiєю
заводу є:
- обертачi зварювальнi унiверсальнi, вантажопiдйомнiстю вiд 63кг до
10000кг., призначе-нi для установки виробiв у положення зручне для
зварювання й обертання зi зварювальною швидкiстю при автоматичному
дуговому електрозварюваннi кругових швiв пiд шаром флюсу, в
середовищi захисних газiв, при наплавочних роботах, або кантування
при напiвавтоматичному чи ручному зварюваннi;
- обертачi (кантувачi) зварювальнi горизонтальнi, вантажопiдйомнiстю
вiд 300кг до 6300кг., призначенi для обертання виробу навколо

горизонтальної осi при автоматичному i ме-ханiзованому зварюваннi
кiльцевих з'єднань;
- обертачi зварювальнi вертикальнi, вантажопiдйомнiстю вiд 500кг до
6300кг., якi приз-наченi для обертання виробу навколо вертикальної
осi зi зварювальною швидкiстю при автоматичному чи механiзованому
дуговому електрозварюваннi кругових з'єднань;
- обертачi (кантувачi) роликовi, вантажопiдйомнiстю вiд 1000кг до
150000кг., призначенi для обертання цилiндричних виробiв зi
зварювальною швидкiстю при автоматичному зварюваннi внутрiшнiх i
зовнiшнiх кiльцевих з'єднань. Є можливiсть виготовлення роликових
обертасiв з бiльшою вантажопiдйомнiстю;
- обертач зварювальний трубний для приварювання вiдводiв,
вантажопiдйомнiстю вiд 500кг до 3000кг., призначений для обертання
труб з дiаметром вiд 76 мм. до 630мм.;
- колони для зварювальних автоматiв та напiвавтоматiв., призначенi
для встановлення i перемiщення зварювального автомата або
напiвавтомата при дуговому електрозварюваннi пря-молiнiйних i
кiльцевих з'єднань виробiв. Можуть бути використанi при спiльнiй
роботi з унi-версальними, вертикальними, горизонтальними i роликовими
обертачами;
- столи (стенди) зварникiв призначенi для використання при ручному i
напiвавтоматич-ному дуговому електрозварюваннi, для забезпечення
вентиляцiї зони зварювання;
- пальники для дугового напiвавтоматичного зварювання зi струмом вiд
200А до 500А з ПВ 60% та з використанням проволки дiаметром вiд 1,0
мм до 3,5 мм в залежностi вiд виду па-льника, призначенi для
дугового зварювання в середовищi захисних газiв, iз самозахисною
про-волокою та пiд флюсом. Виготовляються iз штиревим роз'ємом або
євророз'ємом.
-iнше зварювальне обладнання пiд замовлення.
Перспективнi плани розвитку емiтента: модернiзацiя дiючого
виробництва тавпрова-дження нових видiв продукцiї (ємностi для ПММ).
Постачальники основних видiв сировини та матерiалiв, що займають
бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання:
- ООО"Метал Холдинг Трейд", Україна, чорний метал рiзного асортименту
- 2472,6 тис. грн.
Основнi покупцi готової продукцiї:
- ТзОВ "Велдком", Росiйська Федерацiя - 471,5 тис. грн.
- ТзОВ "Елмiд-Техно", Росiйська Федерацiя -2659,1 тис. грн.
- ДП "ДКТБ IЕЗ IМ. Є.О. ПАТОНА НАНУ", Україна -330,0 тис. грн.
- ТОВ "Темір Транс-Захід"-3060,0
- ТОВ "Ватра -Велд",республіка Білорусь-364,5
- ТзОВ "Лозiвський ковальсько-механiчний завод", Україна -1106,4 тис.
грн.
- ПрАТ "КСУ №17" , Україна-560,0
Країни, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд
загальної суми доходiв за звiтний рiк: Росiйська Федерацiя-34%.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Протягом останнiх п'яти рокiв придбано (виготовлено) на суму 3942,0
тис.грн. та вибуло основних активiв на суму 1497,0 тис. грн. На 2017

р. ПАТ "IЗМЗУ" планує зробити iнвестицiї у модернізацію наявних машин
та обладнання.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
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
Протягом звітного періоду правочини з власниками істотної участі,
членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими
особами - не укладалися.
Інформація про 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, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби емiтента пiдтримуються у робочому станi. За
необхiднiстю проводяться поточнi ремонти будiвель, споруд, машин,
обладнання та профiлактичнi роботи по iншим основним засобам. Основнi
засоби розташованi за мiсцезнаходженням пiдприємства. Детально
розгорнуто iнформацiя, щодо складу вартостi, нарахованої амортизацiї,
ступеня використання обладнання, надходжень та вибуття основних
засобiв наведена у Примiтках до фiнансової звiтностi, iнформацiї про
основнi засоби (за залишковою вартiстю). Пiдприємство щорiчно сплачує
збори за забруднення навколишнього середовища через викиди у
атмосферу забруднюючих речовин вiд стацiонарних джерел, розмiщення
вiдходiв. Планiв капiтального будiвництва пiдприємство немає.
Фiнансування вiдбувається за рахунок власних оборотних коштiв.
Прогнознi дати та очiкуване зростання виробничих потужностей не
розраховувались.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Значно впливає на дiяльнiсть пiдприємства неплатоспроможнiсть
замовникiв.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Штрафних санкцiї (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення
законодавства у звiтному роцi Товариство не сплачувало.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Головним в обранiй полiтицi щодо фiнансування пiдприємства є
одержання прибутку вiд дiяльностi комбiнату. Власного робочого
капiталу достатньо для поточних потреб товариства. Шляхи покращення
лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв - ритмiчна робота заводу на протязi
звiтно-го перiоду.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всi укладенi договори за 2016 рiк виконанi.
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)
Основнi напрямки дiяльностi емiтента:
1. Досягнення
обсягiв виробництва товарної продукцiї не менше
рiвня 2015 р.
2. Розширення номенклатури продукцiї.
3. Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Товариства, покращення та
вдосконалення всiх рiвнiв органiзацiї дiяльностi роботи Товариства.
4. Запровадження передових
технологiчних процесiв для покращення
якостi та конку-рентоспроможностi продукцiї.
5. Залучення власних коштiв вiд чистого прибутку у фонд розвитку
виробництва.
6. Зниження собiвартостi продукцiї за рахунок удосконалення
виробництва.
7. Розширення ринкiв збуту на Українi та в країнах СНД.
Опис iстотних фактiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Емiтента в
майбутньому: збiльшення цiн на сировину та енергоносiї, своєчасне
вiдшкодування ПДВ
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробка нових видiв продукцiї здiйснюється власним
конструкторським вiддiлом. Витрат на придбання розробок вiд зовнiшнiх
постачальникiв, не було.
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
У звiтному 2015 роцi Товариство не брало участь в судових процесах.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
У 2016 р. по фiнансовiй дiяльностi пiдприємство має прибуток в сумi
83 тис.грн. Незвичайних та виняткових подiй у фiнансово-господарскiй
дiяльностi Товариства, якi б суттєво вплинули на розмiр доходу вiд
операцiйної дiяльностi у звiтному роцi не вiдбувалось.
Процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi ц.п. товариство не
випускало, тому сертифiкати облiгацiй не замовляло i не видавало.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Власні основні засоби
Орендовані основні засоби
Основні засоби, всього
(тис.грн.)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення
3933.000
4058.000
0.000
0.000
3933.000
4058.000
- будівлі та споруди
1754.000
1829.000
0.000
0.000
1754.000
1829.000
- машини та обладнання
1546.000
1402.000
0.000
0.000
1546.000
1402.000
- транспортні засоби
322.000
565.000
0.000
0.000
322.000
565.000
- земельні ділянки
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інші
311.000
262.000
0.000
0.000
311.000
262.000
2.Невиробничого призначен
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- будівлі та споруди
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- машини та обладнання
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- транспортні засоби
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- земельні ділянки
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інвестиційна нерухомість
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інші
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Усього
3933.000
4058.000
0.000
0.000
3933.000
4058.000
Терміни
корисного
використання
ОЗ:
Пояснення :
Будинки та споруди - 50 років
Машини та обладнання - від 5 років
Комп'ютерна техніка - від 3 років
Транспортні засоби - 10 років
Інструменти, прилади та інвентар - від 4 років
Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Ступiнь
зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду-68,5%, на кiнець звiтного
перiоду -59%. Обмежень на використання майна протягом звiтного перiоду не
було. Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок їх придбання,
модернiзацiї та зносу.
Найменування основних
засобів

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За звітний період
9870
861
861

За попередній період
10137
861
861

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової

звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013
р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи =

Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові
зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(9870.000 тис.грн. ) більше скоригованого
статутного капіталу(861.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного
кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець року.

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

Дата виник
нення

Кредити банку, у тому числі :

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

Зобов'язання за цінними паперами

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X
X

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)
0.00
0.00
0.00
0.00

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)
X

X

X

X

X
X

X
X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

За векселями (всього)

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

Фінансова допомога на зворотній основі

X

51.00

X

X

Інші зобов'язання

X
X

1400.00

X

X

Усього зобов'язань
Опис:

X

0.00

1451.00

X
X

X
X

Iншi зобов`язання складаються з: кредиторської
заборгова-ностi за товари, роботи, послуги; поточних
зобов`язань за розрахунками з одержаних авансiв, з
бюджетом, зi страхування, з оплати працi; iнших
поточних зобов`язань

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

22.04.2016
04.03.2016

1

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
22.04.2016
04.03.2016

2

Вид інформації

3

інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій
Відомості про проведення загальних зборів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
1

Рік

2016

2
3

Кількість зборів, усього
1

У тому числі позачергових
0

2015

1

0

2014

1

0

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

Так

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа
Інше

X

д/н

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 фондовго ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Бюлетенями ( таємне голосування )

Так

X

X

Підняттям рук
Інше

Ні

X

д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Реорганізація

Так

Ні

X

Додатковий випуск акцій

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Унесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше

X
X

Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались

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:
кількість членів наглядової ради - акціонерів

5
0
0
0
0
0
3
2

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
8
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Складу
Організації
ДІяльності
Іншi
Наглядава рада протягом звiтного перiоду самооцiнку не проводила.

Так

Ні
X
X
X

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 :
Наглядава рада протягом звiтного перiоду самооцiнку не проводила.
Які саме комітети створено в складі наглядової ради ( за наявності ) ?
Стратегичного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Іншi

Так

Ні
X
X
X
X

Iнших комiтетiв не створено Iнших комiтетiв не створено

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Оцiнка роботи комiтетiв не проводилася
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? _____
Так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
д/н

Так

X
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність )
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше
д/н

Ні

Так

Ні
X

X
X
X
X
X

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

Кількість членів ревізійної комісії _____
осіб.
3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____
6

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

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Так
Ні

Так
Так

Так

Виконавчий Не належить до
орган
компетенції
жодного органу
Ні
Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні)
Так
______

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Так

Положення про загальні збори товариства

Ні

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора )

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку
Інше

X

д/н

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

Інформація Публікується Документи
Копії
Інформація
у
надаються для документів розміщується
розповсюджу
ється на пресі,оприлюд ознайомлення надаються на власній
нюється в безпосередньо на запит
інтернет
загальних
загальнодосту
в
сторінці
зборах
акціонера
пній
акціонерному
акціонерного
інформаційній товаристві
товариства
базі НКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу
Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
Так
звітності ? (так/ні)
______

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік

Так

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

Виконавчий орган
Інше

X
X

X

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Ні

X
Так

Ні

X

X
X

д/н

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

З якої причини було змінено аудитора ?
Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови угоди з аудитором

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів
Інше

Так

Ні

X

X

X

д/н

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

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Так

X

X

Стороння компанія або сторонній консультант

З власної ініціативи

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

X

Iршавська ДПА Закарпатської областi

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

д/н

X
X

Перевірки не проводились
Інше

Ні

Так

X

X

Ні
X
X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?
Випуск акцій

Так

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше

X

За рахунок власних коштiв

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ?
Не визначились
_______________
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Ні
______

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) ______
Так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
30.04.2012
прийняття : ____________
яким органом управління прийнятий : Загальними
зборами акцiонерiв
_____________________________________________________________
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
Ні
(так/ні) ______
укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н
___________________________________________________________
недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року

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

Основний вид продукції

1

2

1
2
3

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру

Обертачi зварювальнi унiверсальнi

32

Ємності для зберігання

33

Пальники зварювальні

2094

3

Обсяг виробництва
у грошовій формі
(тис.грн.)
4

у відсотках до
всієї виробленої
продукції
5

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру

2536.00

0.00

34

1933.30

0.00

33

2251.40

0.00

2068

6

у грошовій формі
(тис.грн.)
7

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції
8

3224.90

0.00

2784.00

0.00

2807.90

0.00

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
1
2
3
4
5

1

Склад витрат
Матерiальнi затрати

Витрати на оплату працi

Вiдрахування на соцiальнi заходи
Амортизацiя

Iншi операцiйнi витрати

2

Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках)
3
54.56
29.60
6.43
4.55
4.86

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п

1
1
Опис

Дата прийняття
рішення

Гранична сукупність вартості
правочинів (тис.грн.)

2

3

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності
(тис.грн)
4

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
5

24.04.2016
5068.500
10137.000
50.000000000
Рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів було прийнято на річних загальних зборах акціонерів товариства від 24.04.2016р. А саме
було схвалено значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року, в межах не бiльше як 50 вiдсоткiв чистих активiв за згодою
Наглядової ради, та надати Лендел Ю.Ю. повноваження на укладання таких договорiв.

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

ТОВ "Аналітик -Профіт"

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

22930981

Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України

А003402
25.06.2017

Місцезаходження аудиторської фірми, м.Київ, вул.Прорізна, 8
аудитора

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

б/н
А
4637
23.04.2015
23.04.2020

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звіт незалежного аудитора)
Аудиторська фірма у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Аналітик-Профіт"
про достовірність фінансової звітності
Публічного Акціонерного Товариства
"Ільницький завод механічного зварювального устаткування"
станом на 31.12.2016 р.
Адресат: акціонерам, управлінському персоналу,
іншим користувачам фінансової звітності
м. Київ

15 березня

2017 р.

Вступний параграф

Нами, незалежною Аудиторською фірмою у формі Товариства з обмеженою
відповідальністю "Аналітик-Профіт" виконано завдання з надання впевненості щодо
достовірності , повноти та відповідності встановленим законодавством вимог до формування
фінансово звітність за МСФЗ за 2016 рік у складі: звіту про фінансовий стан на кінець
періоду (Баланс), звіту про сукупні доходи за звітний період, звіту про зміни власного
капіталу за звітний період, звіту про рух грошових коштів за звітний період та Приміток
до звітності, що включають стислий виклад важливих аспектів облікової політики та іншу
пояснювальну інформацію ПАТ "Ільницький завод механічного зварювального устаткування" (
далі Товариство).
Аудиторський висновок складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далi МСА), видання 2015 року.
"Пояснювальні параграфи та параграфи з iнших питань" викладені у "Змістовній частині
Аудиторського Звіту".
року.

Аудиторська перевірка проводилась в термін з 01.03.2017 року по 15.03.2017

Основні відомості про емітента

року

ЄДРПОУ – 00222203;
Товариство зареєстровано Іршавською РДА Закарпатської обл. 12.10. 1994
№ 1 313 120 0000 000199, як Відкрите Акціонерне Товариство.

У відповідності із Законом України "Про акціонерні товариства" змінено
організаційно-правову форму на Публічне Акціонерне Товариство
( запис в Єдиному
державного реєстру Юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1313 105 0016 000199.
Останні зміни до Статуту затверджені загальними зборами акціонерів(
протокол №3 від 24.04.2012) та зареєстровані 27.04.2012 року.
Основний вид діяльності за КВЕД – 28.29 (виробництво інших машин і устаткування
загального призначення н.в.і.у.);
Місцезнаходження Товариства: 90130, Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Ільниця,
вул.. Радянська №3.
Голова правління: Лендер Юрій Юрійович;
Головний бухгалтер: Воробканич Лариса Василівна

Основнi

вiдомостi

про Аудиторську

фiрму:

Повна назва Аудиторська фірма у формі Товариства з обмеженою відповідальністю
"Аналітик-Профіт"
Код ЄДРПОУ 22930981
Місцезнаходження
01001, м. Київ, вул. Прорізна, буд.8
Поштова адреса 01001, Київ-1, а/с 349
Реєстраційні дані
Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А00 № 015112,видане
Шевченківською РДА м. Києва 02.02.1995 р.
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які
надають аудиторські послуги Свідоцтво № 4637 від 23.04.2015 р., чинне до 23.04.2020 р.
Керівник
Топоровська Надія Павлівна
Інформація про аудитора
Топоровська Н.П.
Сертифікат аудитора АПУ серії А № 003402 від 25.06.1998 р., чинний
до 25.06.2017 р.
Контактний телефон (044) 587-64-13
Відповідальність управлінського персоналу: Управлінський персонал ПАТ
"Ільницький завод механічного зварювального устаткування" несе відповідальність за
підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах у відповідності до
застосованої концептуальної основи стосовно:
— розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та
достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилок;
— вибору та застосування відповідної облікової політики;
— подання облікових оцінок.
Відповідальність аудитора: : Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансових
звітів на основі аудиторської перевірки. Аудит проводився у відповідності до норм Закону
України "Про аудиторську діяльність" та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання
2015 року, відповідно
до рiшення Аудиторської палати України вiд 26.01.2017 N 338/8.
Ці стандарти вимагають
від аудитора дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для
отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
•
Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання
аудиторських доказів щодо сум та розкриття їх у фінансових звітах.
•
Вибір процедур залежить від судження аудитора, яке враховує
оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок.
Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються
підготовки та достовірного відображення інформації у фінансових звітах, для розробки

аудиторських процедур у відповідності до обставин, а не для висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.
•
Аудит включає і оцінку облікової політики, коректність облікових оцінок
управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів. Аудиторський
висновок складено на виконання Рішення від 03.12.2013 N 2826, зареєстровано в
Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 р. за N 2180/24712 "Про затвердження
положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
•
При аналізі господарських операцій аудитором вивчені договірна система, облікові
регістри, бухгалтерський облік, звітність, Статутні та реєстраційні документи, Накази та
Положення.
•
Iнформацiя, що мiститься у цьому звiтi, базується на даних
бухгалтерського облiку, звiтностi та документах ПАТ "Ільницький завод механічного
зварювального устаткування", що були наданi аудиторам керiвниками та працiвниками
Товариства, яка вважається надiйною та достовiрною.
Аудит фінансової звітності підприємства за період 01.01.2016 р. - 31.12.2016 р.
проведений вибірковим порядком, тобто до уваги приймались лише суттєві виправлення
(помилки).
При визначення рівня суттєвості використовувався наступний метод розрахунку:
Можливі значення базового показника,
в тис. грн. Рівень (межа, границя) суттєвості,
у % Межа
суттєвої помилки,
в тис. грн.
0 – 25 2
0 – 0,5
25 – 50 1,67
0,42 – 0,84
50 – 100
1,37
0,68 – 1,37
100 – 500
1,07
1,07 – 5,35
500 – 2 000 0,77
3,85 – 15,4
2 000 – 5 000
0,27
5,4 – 13,5
5 000 – 10 000 0,17
8,5 – 17
10 000 – 100 000
0,05
5 – 50
Як основа для розрахунку рівня суттєвості, брався показник фінансової звітності –
валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2016 р. Отже, станом на 31.12.2016 р. валюта
балансу Товариства становила 11 321 тис. грн., відповідно – рівень (межа, границя)
суттєвості визначена на рівні 5,7 тис. грн. Це означає, що всі можливі випадки
допустимих помилок в сумі 5,7 тис. грн. і вище розглядались як суттєві.
На думку аудитора, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для
аудиторського висновку.
Аудит проведено на підставі договору № б\н від 01.03.2017 року.
Масштаб перевірки: з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки.
У зв'язку з властивими аудиту обмеженнями, слід враховувати можливість існування
невиявлених розбіжностей, які не були предметом оцінки аудитора.
Аудитор не міг спостерігати за щорічною інвентаризацією активів і зобов'язань у
зв'язку з тим, що аудит був призначений після 31.12.2016 р. Аудитор не може підтвердити
акти звіряння залишків активів і зобов'язань щодо дебіторської і кредиторської
заборгованості ПАТ "Ільницький завод механічного зварювального устаткування" за
підсумками інвентаризації станом на 31.12.2016 р., а тому висловлювання нашої думки
здійснено без урахування впливу коригувань, якщо такі могли бути.
Отже, аудиторський висновок буде модифіковано відповідним чином.
Висловлення умовно-позитивної думки аудитора
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти

бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ,ПКТ), видані Радою Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 31 грудня 2016 року.
Отже при трансформації фінансової звітності станом на 31.12.2016 року Товариство
застосовує всі МСФЗ, які є чинними на 31.12.2016 року. При обранні та застосуванні
облікових політик, обліку змін в облікових політиках та виправленнях помилок
попереднього періоду Товариство застосовує МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки".
На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі
"Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "Ільницький завод механічного
зварювального устаткування" станом на 31 грудня 2016 р. та її фінансові результати і рух
грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату у відповідності до визначеної
концептуальної основи фінансової звітності та в цілому відповідає вимогам МСФЗ та
чинного законодавства України.
Змістовна частина аудиторського висновку
1. Стан бухгалтерського обліку на підприємстві
Підприємство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів
своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом
безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.
Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису
згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та
аналітичних відомостях.
При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2016 рік складена
на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних
документів. Стан наявних первинних документів, журналів-ордерів, аналітичних відомостей
та інших регістрів обліку задовільний.
Статистична, фінансова та податкова звітність складається та подається до відповідних
державних органів своєчасно.
2.Розкриття інформації за видами активів
Основнi засоби Товариства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Основними засобами визнаються матерiальнi активи
Товариста, очiкуємий строк корисного використання яких бiльш одного року та якi
використовуються у виробництвi, здачi в оренду iншим компанiям чи для здiйснення
адмiнiстративних або соцiальних функцiй. Основнi засоби Компанiї облiковуються по
об'єктам.
На нашу думку, оцінка активів достовірно визначена і очікується отримання
в майбутньому економічних вигід від їх використання.
Необоротних активи Товариства складаються з:
- нематеріальних активів їх залишкова вартість становить 1 тис. грн..;
- основних засобів - 4 059 тис. грн..;
До складу активів належать:
- запаси – 6635 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - чиста реалізаційна
вартість – 139 тис. грн.,
- дебіторська заборгованість за виданими авансами – 311 тис. грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість – 26 тис. грн..,
- грошові кошти в національній валюті –
29 тис. грн.,
- інші оборотні активи – 65 тис. грн.
На підставі проведеного тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, наведених
в звітності, можна зазначити, що наведені в звітності показники активів є реальними та
оцінені і класифіковані згідно нормативних вимог національних та МСБО.
3. Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов'язання

Облiк та визнання зобов'язань Товариства здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37
Зобов'язання класифiкуються на довгостроковi (строк погашення бiльш нiж 12 мiсяцiв)
та поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв).
Поточна кредиторська заборгованiсть враховується та вiдображається в Балансi по
первiснiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Довгострокових зобов'язань, станом на 31.12.2016 року, у балансі Товариства немає.
До складу поточних зобов'язань відносяться:
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 497 тис. грн.
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів – 544 тис. грн.;
з бюджетом – 51 тис. грн.
зі страхування – 38 тис. грн.
з оплати праці –
113 тис. грн.
з учасниками – 152 тис. грн.
поточні забезпечення – 56 тис. грн.
Ми вважаємо, що оцінка зобов'язань достовірно визначена і існує ймовірність зменшення
економічних вигід у майбутньому, внаслідок їх погашення. Інформація за видами
зобов'язань повністю розкрита у відповідних статтях фінансової звітності.
4.Статутний капітал
Статутний капiтал згiдно установчих документiв та балансу товариства становить
– 861 045 грн., та розподiлено на 172 209 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю
5,00 грн. кожна. Форма випуску бездокументарна.
Статутний капітал сформовано у повному обсязі. Зміни до вартості статутного
капіталу за період 2015 року не вносились.
Порядок проведення аналітичного обліку по рахунках "Статутний капітал"
відповідає вимогам діючого законодавства з бухгалтерського обліку.
5.

Власний капітал та вартість чистих активів

Станом на 31.12.2016 року власний капітал Товариства складає 9870 тис. грн..
- Статутний капітал – 861 тис. грн..;
- Резервний капітал –
332 тис. грн..;
- Нерозподілений прибуток – 8677 тис. грн..
Інформація щодо власного капіталу достовірно та в повній мірі відповідає даним
бухгалтерського обліку Товариства.
Скоригований статутний капітал відображено з урахуванням індексування за вимогами МСБО
29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції до МСФЗ" Чисті активи розраховано, як
різницю між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів,
необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття та сумою довгострокових
зобов'язань і забезпечень, поточних зобов'язань і забезпечень, зобов'язань пов'язаних з
необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.
Станом на 31.12.2016 року різниця між розрахунковою вартістю чистих активів,
що
розрахована за "Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів
акціонерних товариств" ( Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485) більша за
скоригованим статутний капітал на 9009 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу (Вимоги п.
3 ст. Ст. 155 Цивiльного Кодексу України дотримуються).
6. Розкриття інформації щодо чистого прибутку, повноти та достовірності відображених
фінансових результатів діяльності товариства
Облік витрат та доходів відповідає вимогам відповідно П(с)БО та МСБО.
За період 2016 року Товариство отримало чистого доходу від реалізації
продукції –

12 037 тис. грн., інші операційні доходи – 562 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції –
10 501 тис. грн..;
Адміністративні витрати
1516 тис. грн.;
Витрати на збут 355 тис. грн.
Інші операційні витрата
206 тис. грн..
Фінансовий результат, доходи та витрати, що зазначені в звітності в повній мірі
відповідають даним синтетичного обліку. Дані синтетичного обліку обґрунтовані
регістрами аналітичного обліку та первинними документами. Фінансовим результатом
Товариства за 2016 рік є чистий прибуток у сумі 83 тис. грн.
7. Наявність та незмінність облікової політики Товариства
При трансформації фінансової звітності станом на 31.12.2016 року Товариство
застосовує всі МСФЗ, які є чинними на 31.12.2016 року. При обранні та застосуванні
облікових політик, обліку змін в облікових політиках та виправленнях помилок
попереднього періоду Товариство застосовує МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки". Річний фінансовий звіт підприємства за 2016 рік складався згідно
вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів ,що регламентують
бухгалтерський облік в Україні, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
діяльність в Україні";
Основи та принципи облікової політики, на підставі яких складено річний фінансовий звіт:
Безперервність :Підприємство розглядається як діюче, тобто таке ,що продовжуватиме
свою діяльність в осяжному майбутньому.
Послідовність: припускається ,що облікова політика не змінюється на протязі року.
Нарахування та відповідність: доходи та витрати нараховуються, тобто визначаються
,на момент, коли вони зароблені або виникли ( а не тоді ,коли кошти були отримані або
виплачені) та відображаються у фінансових звітах тих періодів, до яких вони належать .
Обачність: при формуванні звітності підприємство застосовувало методи оцінки,
відповідно до яких активи та/або дохід не завищувався , а зобов'язання та/або витрати не
занижувалися.
Превалювання сутності над формою: операції та інші події відображаються до їх
сутності та фінансової реальності .
Повне висвітлення: фінансова звітність підприємства містить всю інформацію про
фактичні та потенційні наслідки операцій, яка може впливати на рішення ,що приймаються
згідно з нею.
8. Примітки
В примітках розкрита інформація, яка вимагається МСФЗ та, що не подається
безпосередньо в Балансі (Звіті про фінансовий стан), Звіті про фінансові результати
(Звіті про сукупний дохід), Звіті про власний капітал (Звіті про зміни у власному
капіталі), Звіті про рух грошових коштів та є доречною для розуміння будь-якого із цих
звітів.
Примітки розкривають основні принципи облікової політики; опис важливих оцінок,
професійних суджень і припущень в застосуванні облікової політики; перехід на нові та
переглянуті стандарти; пояснення підходів до першого застосування МСФЗ (в тому числі
обов'язково розкривається інформація про застосовані добровільні виключення, відхилення
від вимог МСФЗ, узгодження власного капіталу та сукупного доходу і т.п.); опис умовних
зобов'язань та невизнаних договірних зобов'язань; економічне середовище в якому здійснює
діяльність товариство; мету та політику управління ризиками в товаристві; примітки, які
містять розкриття інформації стосовно кожної статті фінансової звітності в обсязі
передбаченому відповідним МСФЗ.
У примiтках розкрита iнформацiя про характер основних коригувань статей та
їх оцiнок, якi вимагались для приведення у вiдповiднiсть до МСФЗ. Оцiнки щодо вхiдних
залишкiв балансу станом на 31 грудня 2016 року, а також сум , що стосуються усiх iнших
перiодiв, представлених у фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ, здiйснюються у вiдповiдностi
з мiжнародними стандартами.
9. Розкриття складу особливої iнформацiї емiтента цiнних паперiв

Слід зазначити, що аудиторами в ході перевірки не отримано щодо дій Товариства
на протязі 2016 року, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства,
визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок"( 3480-15 ).
За період 2016 року зміни керівництва не було;
Зміни
власників акцій, яким належить 10 і більше % акцій за період 2016 року не
було;
Не приймалось рішення про зменшення статутного капіталу та утворення, припинення
філій, представництв;
Не приймалось рішення про припинення або банкрутство Товариства та не порушувалась
справа про банкрутство
Не приймалось рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25
вiдсоткiв статутного капiталу;
Не приймалось рiшення про викуп власних акцій;
актів лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не було;
Одержання позик або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емітента не
було;
Не приймалось рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу;
Не було порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його
санацiю;
Протягом
2016 року Товариство не здійснювало операцiї з iпотечними
облiгацiями, відповідно до Закону "Про іпотечні облігації" ( із змiнами, внесеними
згiдно iз Законом N 3480-IV вiд 23.02.2006).
Станом на 31 грудня 2016 року Товариство немає в управлiннi активiв
недержавних пенсiйних фондiв.
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не
визначенi вимоги щодо лiквiдностi професiйних учасникiв фондового
ринку.
10. Інша допоміжна інформація
Аудитори не отримали додаткової інформації, зокрема, щодо прийнятих рішень про
вчинення значного правочину (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні
товариства". Статутом
Товариства не визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного
правочину, відповідно до абзацу 2 частини першої статтi 70 в редакцiї Закону N 2994-VI
вiд 03.02.2011р.
11.Аналіз фінансового стану Товариства
На підставі отриманих даних аудитором здійснено аналіз показників
стабільності та платоспроможності Товариства:
Показник
Формула розрахунку на 31.12.15р.
на 31.12.16р.
1.Коефіцієнт загальної ліквідності К1=ІІрозд.активу балансу/ІІІ розділ пасиву балансу
7,5
5,0
2.Коефіцієнт абсолютної ліквідності К2=грошові кошти\ІІІ пасиву балансу
0,2
0,01
3.Коефіцієнт фінансової стійкості
К3=Ірозд.пасиву балансу\ІІІ+ІV розділ пасиву балансу
10,7
6,0
4.Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом К4=ІІІ+ІV розд.пасиву балансу\І
розд.пасиву балансу
0,09
0,1
5.Коефіцієнт ефективності використання активів К5=чистий прибуток/підсумок активу
балансу
0,1
0,007
6.Коефіцієнт ефективності використання капіталу К6=чистий прибуток\Ірозділ пасиву
балансу
0,1
0,007
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення
оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства та показує достатність ресурсів
підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх
еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт
абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена
негайно.
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за даними
балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства,
ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел
фінансування діяльності.
Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності або автономії) розраховується як
відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує
питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення залучених
та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів.
З таблиці видно, що показники ліквідності мають стабільні значення,
платоспроможність Товариства має стабільний характер.
Значення коефіцієнтів фінансової стійкості свідчать про незалежність від залучених
коштів. Значення показників ефективності використання коштів та активів свідчить про
фінансову стабільності Товариства.
Аудитор, що проводив перевірку
Топоровська Н.П.
Сертифікат аудитора серії А №003402
від 25.06.1998 р.,чинний до 25.06.2017 р.
Генеральний директор
АФ ТОВ "Аналітик- Профіт"
Топоровська Н.П.

Підприємство___________________________________________________________
Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький завод механiчного
зварювального устаткування"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Територія______________________________________________________________

2017

Коди

01

01

00222203

2121984501

за КОАТУУ

Организаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Виробництво iнших машин i устаткування загального
Вид економічної діяльності________________________________________________
за КВЕД
136
Середня кількість працівників (1)____________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________
90130 Закарпатська область с.Iльниця вул. Радянська (Центральна), 3, т.(03144)2-11-36
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

112

28.29

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.

1801001
Код за ДКУД
На
початок
На
кінець
На дату переходу
Код рядка
звітного періоду звітного періоду
на МСФЗ

Форма № 1

Актив
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1

2

1000

3

3

4

1

01.01.2012

15

первісна вартість

1001

59

59

21

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

--

накопичена амортизація
Основні засоби

первісна вартість
знос

Інвестиційна нерухомість

Довгострокові біологічні активи

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

1002
1010

56

3933

58

4059

6

2806

1011

12496

12878

10910

1015

--

--

--

1012
1020
1030

8563
---

8819
---

8104
---

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1040
1090

---

---

---

1095

3936

4060

2821

Виробничі запаси

1101

2883

2892

2528

Готова продукція

1103

928

988

781

II. Оборотні активи
Запаси

Незавершене виробництво
Товари

Поточні біологічні активи

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1100

1102
1104
1110

1125

6193

1808
574

--

577

6635

2163
592

--

311

з бюджетом

у тому числі з податку на прибуток

1135

47

56

Інша поточна дебіторська заборгованість

1136
1155

12

26

1165

144

29

1167

144

26

Гроші та їх еквіваленти
Готівка

Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II

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

1166
1170
1190

---2

--

--

173

1160

140
703

1130

Поточні фінансові інвестиції

1077

139

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

--

4526

--

243

-1

--

--

3

--

--

--

65

4
4

23

1195

7148

7261

5500

1300

11084

11321

8321

1200

--

--

--

1

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

2

1400

3

861

4

861

5

861

Капітал у дооцінках

1405

--

--

--

Резервний капітал

1415

132

332

82

Додатковий капітал

1410

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I

--

1420

9144

8677

1430

--

--

1425

Вилучений капітал

--

--

--

--

6076
---

1495

10137

9870

7019

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

500

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

--

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

1500

Інші довгострокові зобов'язання

1515

Цільове фінансування

1525

Усього за розділом II

1595

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

--

----

--

---

--

---

--

500

1600

92

--

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

--

--

--

товари, роботи, послуги

розрахунками з бюджетом

1615

208

497

255

у тому числі з податку на прибуток

1620
1621

205

--

розрахунками зі страхування

1625

розрахунками з оплати праці

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

241
85

113

154

1640

--

152

--

1635

10
--

Інші поточні зобов'язання

1690

143

1700

--

1665
1695

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

--

62

168

1660

Усього за розділом IІІ

38

39

1630

Поточні забезпечення

Доходи майбутніх періодів

51

--

1900

д/н

Голова правлiння

________

Лендел Юрiй Юрiйович

Головний бухгалтер

________

Воробканич Лариса Василівна

--

544
---

56

289

--3

947

1451

802

11084

11321

8321

--

--

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький завод за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________
механiчного зварювального устаткування"

2017
01 01
00222203

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2016 р.
Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток

Код за ДКУД
За звітний період

1801003
За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

2000

12037

20573

2050

(10501)

(17082)

2090

1536

3491

Інші операційні доходи

2095

(--)

(--)

2120

562

2232

Витрати на збут

2130

(1516)

(1797)

2150

(355)

(335)

2180

(206)

(1664)

2190

21

1927

Адміністративні витрати
Інші операційні витрати

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи

Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі
Інші витрати

2195

(--)

(--)

2200

--

--

2220

--

9

2240

94

23

2250

(9)

(8)

2255

(--)

(--)

2270

(5)

(12)

2290

101

1939

збиток

2295

(--)

(--)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2300

-18

-349

2305

--

--

2350

83

1590

2355

(--)

(--)

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2400

--

--

2405

--

--

2410

--

--

2415

--

--

2445

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2450

--

--

2455

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2460

--

2465

Накопичені курсові різниці

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід

Інший сукупний дохід до оподаткування

Інший сукупний дохід після оподаткування

83

-1590

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1

Матеріальні затрати

Код рядка

За звітний період

2
2500

3

2505

Витрати на оплату праці

12233

756

1554

2515

Амортизація

535

2520

Інші операційні витрати

571

2550

Разом

4

6406
3476

2510

Відрахування на соціальні заходи

За аналогічний
період
попереднього року

11744

4294
370

1210

19661

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

1

За звітний період

Середньорічна кількість простих акцій

2
2600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.48197250

Дивіденди на одну просту акцію

2650

--

Скоригована середньорічна кількість простих
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2605

2615

д/н
Голова правлiння

__________

Лендел Юрiй Юрiйович

Головний бухгалтер

__________

Воробканич Лариса Василівна

3

172209

172209

0.48197250

За аналогічний
період
попереднього року
4

172209

172209

9.23296690
9.23296690
--

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький завод за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________
механiчного зварювального устаткування"

2017
01 01
00222203

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2016 р.
Форма № 3
Стаття
1

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів

Код за ДКУД

1801004

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

3000

14184

18612

у тому числі податку на додану вартість

3005

--

2314

3006

--

2314

Надходження авансів від покупців і замовників

3010

48

--

3015

544

10

3020

112

83

3040

147

112

3095

65

293

3100

(9214)

(14489)

3105

(2974)

(3660)

3110

(823)

(1801)

Зобов'язання з податку на прибуток

3115

(1338)

(992)

3116

(205)

(144)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3117

(272)

(--)

3118

(861)

(848)

Витрачання на оплату повернення авансів

3135

(173)

(--)

3140

(47)

(130)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3190

(144)

(442)

3195

387

-90

3200

--

--

3205

360

--

3215

--

--

Цільового фінансування

Надходження від повернення авансів
Надходження від операційної оренди
Інші надходження

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці

Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів

Зобов'язання з податку на додану вартість
Витрачання на оплату авансів
Інші витрачання

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

Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів

Надходження від деривативів

Надходження від погашення позик
Інші надходження

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів

Виплати за деривативами

Витрачання на надання позик
Інші платежі

3220

--

--

3225

--

--

3230

--

50

3250

--

--

3255

(--)

(--)

3260

(398)

(522)

3270

(--)

(--)

3275

(63)

(127)

3290

(--)

(--)

3295

-101

-599

3300

--

--

3305

200

152

3340

--

9

3345

(--)

(--)

3350

407

835

Витрачання на сплату відсотків

3355

(185)

(--)

3360

(9)

(8)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3390

(--)

(--)

3395

-401

-682

3400

-115

-1371

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

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

Інші надходження

Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик

Сплату дивідендів
Інші платежі

Чистий рух грошових коштів за звітний період

Залишок коштів на початок року

1

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

2

3

4

3405

144

1515

3410

--

--

3415

29

144

д/н
Голова правлiння

________

Лендел Юрiй Юрiйович

Головний бухгалтер

________

Воробканич Лариса Василiвна

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький завод за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________
механiчного зварювального устаткування"
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Звіт про власний капітал
за 2016 р.
Форма № 4

Код
зареєстрований
рядка
(пайовий)
капітал

Стаття

Залишок на початок року

1

2

3

Код за ДКУД

1801005

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

4

5

6

7

8

9

10

4000

861

--

--

132

9144

--

--

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

4095

861

--

--

132

9144

--

--

4100

--

--

--

--

83

--

--

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

-350

--

--

-350

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4210

--

--

--

200

-200

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

4295

--

--

--

200

-467

--

--

-267

4300

861

--

--

332

8677

--

--

9870

Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни

Скоригований залишок на початок року

Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Відрахування до резервного капіталу
Погашення заборгованості з капіталу

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року
д/н
Голова правлiння

________

Лендел Юрiй Юрiйович

Головний бухгалтер

________

Воробканич Лариса Василiвна

10137

10137
83

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ
за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
Публiчного Акцiонерного товариства "IЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНIЧНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ"
за 2016 рiк
У звiтньому перiодi Товариство здiйснювало свою дiяльнiсть вiдповiдно до Статуту
,затвердженого загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iльницький завод механiчного зварювального устаткування"
(протокол №3 вiд 24 .04.2012 р.) . ПАТ "Iльницький завод механiчного зварювального устаткування" змiнило своє
найменування з Вiдкритого акцiонерного товариства "Iльницький завод механiчного зварювального устаткування"
"27" квiтня 2014 р. i є його правонаступником. Первинна державна реєстрацiя проведена Iршавською районною
державною адмiнiстрацiєю "12" жовтня 1994 р. за № 1 313 120 0000 000199.
Згiдно зi статутом, Товариство є юридичною особою , має самостiйний баланс.
Характер дiяльностi: спецiалiзується на виробництвi механiчного зварювального устаткування та
запасних частин до нього.
Вищим органом управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв.
Голова правлiння _Лендел Ю.Ю., головний бухгалтер _Воробканич Л.В.
Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види дiяльностi (за КВЕД) згiдно даних Довiдки з
єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України Головного управлiння статистики у мiстi Києвi
Державного комiтету статистики України вiд 01.03.2012р.:
28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення, н.в.i.у,
16.10 Лiсопильне та стругальне виробництво,
36.00 Забiр очищення та постачання води,
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням,
47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах.
25.2
Виробництво металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв.
Середня кiлькiсть працiвникiв за 2016 рiк склала 136 особи.
ПАТ " Iльницький завод механiчного зварювального устаткування " вiдокремлених пiдроздiлiв та фiлiй
не має.
ПАТ " Iльницький завод механiчного зварювального устаткування " не має спецiальних лiцензiй на
право здiйснення пiдприємницької дiяльностi.
Рiчний фiнансовий звiт пiдприємства складався згiдно вимог чинного законодавства України,
нормативно-правових актiв ,що регламентують бухгалтерський облiк в Українi,Закону України "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову дiяльнiсть в Українi";
Основи та принципи облiкової полiтики, на пiдставi яких складався рiчний фiнансовий звiт:
Безперервнiсть : Товариство розглядається як дiюче, тобто таке ,що продовжуватиме свою дiяльнiсть в
осяжному майбутньому.
Послiдовнiсть: припускається ,що облiкова полiтика не змiнюється на протязi року.
Нарахування та вiдповiднiсть: доходи та витрати нараховуються, тобто визначаються,на момент, коли вони
заробленi або виникли ( а не тодi ,коли кошти були отриманi або виплаченi) та вiдображаються у фiнансових
звiтах тих перiодiв, до яких вони належать .
Обачнiсть: при формуваннi звiтностi пiдприємство застосовувало методи оцiнки, вiдповiдно до яких активи
та/або дохiд не завищувався , а зобов'язання та/або витрати не занижувалися.
Превалювання сутностi над формою: операцiї та iншi подiї вiдображаються до їх сутностi та фiнансової
реальностi .
Повне висвiтлення: фiнансова звiтнiсть пiдприємства мiстить всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi
наслiдки операцiй, яка може впливати на рiшення ,що приймаються згiдно з нею.
Активи i зобов'язання пiдприємства , як елементи фiнансової звiтностi, визнаються за такими критерiями:
отримання економiчної вигоди вiд виконання зобов'язань;
можливiсть достовiрного визначення вартостi активу(зобов'язання).
Активи i зобов'язання пiдприємства оцiнюються :
за iсторичною (первiсною) вартiстю, або
за справедливою (ринковою) вартiстю.
Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi , за винятком немонетарних статей,
переоцiнюються у
разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату.
Товариство веде бухгалтерський облiк i складає фiнансову звiтнiсть в грошовiй одиницi України. Операцiї
в iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi у валютi України з
перерахуванням її за офiцiйним валютним курсом, установленим Нацiональним банком України на дату здiйснення
операцiї або складання звiтностi.
Одиниця вимiру, в якiй пiдприємство подає фiнансову звiтнiсть-тисяча гривень.
При трансформацiї фiнансової звiтностi за 2016 рiк наданi данi балансу пiдприємства за 2016 рiк. Вiдомостi
викладенi у розрiзi поточних та непоточних (довгострокових) активiв та зобов'язань Товариства.
Для подання у звiтi про фiнансовий стан здiйснено розмежування активiв та зобов'язань на поточнi та непоточнi
(довгостроковi) вiдповiдно до вимог МСБО 1 _Подання фiнансових звiтiв_. До поточних активiв та зобов'язань

вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного
перiоду .
1.1.
Непоточнi активи
Всi iншi активи, крiм поточних, визнанi непоточними.
1.1.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi
своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного
використання(експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2 500,00 грн. Цей вартiсний порiг
було збiльшено у вереснi 2015 року до 5 000,00 грн. Основнi засоби пiдприємства первiсно визнаються за
первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов'язанi з придбанням, доставкою, установкою i введенням їх в
експлуатацiю мiнус накопичена амортизацiя.
Витрати на щоденне обслуговування, поточний ремонт та технiчне обслуговування вiдносяться на витрати по мiрi
їх здiйснення i не впливають на балансову вартiсть основних засобiв.
Амортизацiя основних засобiв нараховується з першого числа мiсяця, наступного за звiтним, у якому об'єкт
основних засобiв став придатним для корисного використання ,i припиняється з першого числа мiсяця, наступного
за мiсяцем вибуття основного засобу.
Амортизацiю основних засобiв ( крiм малоцiнних необоротних активiв) пiдприємство нараховує iз застосуванням
прямолiнiйного методу .Для прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї встановлюються термiни корисного
використання. У разi збiльшення вартостi основних засобiв термiн корисного використання для нарахування
амортизацiї визначається iндивiдуально у кожному конкретному випадку. Цей термiн встановлюється комiсiєю по
введенню основних засобiв та фiксується у вiдповiдних актах.
Строк корисного використання основних засобiв встановлено в залежностi вiд очiкуваного перiоду часу, протягом
якого основнi засоби будуть використовуватися пiдприємством або з їх використанням буде виконано очiкуваних
пiдприємством обсяг послуг.
Строки корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв, що дiяли протягом звiтного 2016 р.
Найменування групи основних засобiв
Строки корисного використання
________________________________________________________________________________
Будинки та споруди
50 рокiв
Машини та обладнання
вiд 5 рокiв
Комп'ютерна технiка
вiд 3 рокiв
Транспортнi засоби
10 рокiв
Iнструменти, прилади та iнвентар
вiд 4 рокiв
Амортизацiя нараховується на всi об'єкти, якi знаходяться на балансi пiдприємства на перше число кожного
звiтного мiсяця.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв в 2016 р. нараховувалася в першому мiсяцi використання
об'єкта у розмiрi 100% його вартостi.
Балансова вартiсть по видам основних засобiв визначена як рiзниця мiж їх первiсною вартiстю та нарахованою
амортизацiєю.
За станом на 31.12.2016 р. активи, класифiкованi як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 _Непоточнi
активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть_, вiдсутнi.
Товариство не має бiологiчних активiв.
1.1.2. Нематерiальнi активи
Придбанi(створенi) нематерiальнi активи визнаються у балансi за первiсною вартiстю , яка складається з цiни
(вартостi) придбання та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням ( виготовленням) нематерiального
активу та доведенням його до стану , придатного для використання за призначенням.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом вiдповiдно до вимог П(С)БУ 8
та МСБО 38 ,суть якого полягає у тому ,що сума щомiсячної амортизацiї визначається дiленням вартостi, що
амортизується, на строк їх корисного використання.
Норми амортизацiї та строк корисного використання нематерiальних активiв визначались постiйно дiючою
комiсiєю, призначеною наказом по пiдприємству для здiйснення операцiй з введенням в експлуатацiю основних
засобiв та нематерiальних активiв, в момент такого введення з урахуванням iнтенсивностi використання активу
та тенденцiї в галузi сучасних технологiй .
Обмеження права власностi пiдприємства на нематерiальнi активи вiдсутнi.
Вiдсутнi контрактнi зобов'язання, пов'язанi з придбанням нематерiальних активiв.
1.1.3. Iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, на
31.12.2016 р. вiдсутнi.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
1.2.
Поточнi активи
Поточнi активи класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 66 МСБО 1 як
активи, призначенi для використання у виробництвi або для реалiзацiї протягом операцiйного циклу та не бiльше
12 мiсяцiв з дати балансу.
1.2.1. Запаси
Визнання та первiсна оцiнка запасiв вiдповiдає положенням прийнятої на пiдприємствi облiкової полiтики i
ведеться за купiвельними цiнами. Вартiсть транспортно-заготiвельних витрат кожного мiсяця розподiляється у

вiдповiдностi до вимог МСБО 2 _Запаси_.
Розшифровка за видами запасiв надана у балансi. Запаси збiльшилися за рахунок збiльшення залишкiв готової
продукцiї на складах пiдприємства.
Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi для всiх видiв сировини,
матерiалiв, комплектуючих та iнших матерiальних цiнностей , для готової продукцiї та незавершеного виробництва
використовувався метод iдентифiкованої собiвартостi . Метод оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду
не змiнювався i вiдповiдає вимогам МСБО 2 _Запаси_.
1.2.2. Дебiторська заборгованiсть
Товариство очiкує погашення цiєї заборгованостi протягом року.
1.2.3. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти за станом на 31.12.2016 р. зберiгаються на банкiвських рахунках .Облiк грошових коштiв i
розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого
постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637.
1.3.
Витрати майбутнiх перiодiв
При складання Звiту про фiнансовий стан цю статтю було рекласифiковано в дебiторську заборгованiсть за
виданими авансами.
1.4.
Вiдомостi про власний капiтал
Пояснення щодо даних , наведених у цьому роздiлу Балансу, наданi у роздiлi 4 _Звiт про змiни у власному
капiталi_.
1.5.
Непоточнi зобов'язання
Непоточнi зобов'язання з очiкуваним строком погашення, бiльшим за 12 мiсяцiв, не визначенi.
Довгостроковi фiнансовi зобов'язання на 31.12.2016 р. вiдсутнi.
Забезпечення наступних витрат i платежiв вiдсутнi.
1.6.
Поточнi зобов'язання
Зобов'язаннями визнається заборгованiсть iншим юридичним або фiзичним особам, що виникла внаслiдок минулих
господарських операцiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв
пiдприємства та його економiчних вигiд .
Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями пiдприємства визнанi такi, що мають строк погашення не бiльше нiж 12
мiсяцiв та класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у п. 69 МСБО 1.
1.6.1. Кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) збiльшилась на
на 289 тис. грн. в
порiвняннi зi станом на 31.12.2015 року.
1.6.2. Зобов'язання
Заборгованiсть по виплатi заробiтної плати є поточною i складає 113 тис. грн.
Заборгованiсть за розрахунками по єдиному соцiальному внеску - 38 тис. грн.
Короткостроковi кредити банкiв на 31.12.2016 р. вiдсутнi.
Зобов'язання за поточними податковими платежами в бюджет за станом на 31.12.2016 р. становлять 51 тис. грн.
Заборгованiсть за одержаними авансами 544 тис.грн.
Заборгованiсть за розрахунками з акцiонерами по дивiдендах 152 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання 56 тис.грн.
2. Звiт про прибутки та збитки
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV, з
урахуванням внесених до нього змiн та згiдно з затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
для забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв та процедур при вiдображеннi поточних операцiй в
облiку.
Всi статтi доходiв i витрат, визнанi у звiтних перiодах включено до складу Звiту про сукупний прибуток.
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.
Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що приводить до
зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення власного капiталу внаслiдок його вилучення або
розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного законодавства
України, з урахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi або виникли у звiтному перiодi.
За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у "Звiтi про сукупний прибуток"
вiдображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного
капiталу пiдприємства.
За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються у "Звiтi про сукупний
прибуток" в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання.
Звiт складено за призначенням витрат.
2.1.
Операцiйна дiяльнiсть
Дохiд вiд реалiзацiї i становить 12 037 тис. грн.
У статтi _Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робот, послуг)_ вiдображена виробнича собiвартiсть
реалiзованої продукцiї i товарiв, яка складається з виробничої собiвартостi товарiв, робiт, послуг, що були
реалiзованi протягом звiтного перiоду та нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат.
За статтею "Iншi операцiйнi доходи" вказано доход вiд:

iншi доходи _562 тис. грн.
Елементи операцiйних витрат у складi собiвартостi розшифрованi додатковими рядками у звiтi.
Адмiнiстративнi витрати, пов'язанi з утриманням та обслуговуванням пiдприємства, у 2016 роцi склали 1 516 тис.
грн., витрати на збут 355 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати _206 тис. грн. Вiдповiдно до Положень (стандарту
)бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати",затвердженого наказом МФУ вiд 31.03.99р.№87, витрати
на створення резерву сумнiвних боргiв належать до складу iнших операцiйних витрат.

Прибуток вiд операцiйної дiяльностi за 2016 рiк становить 101 тис. грн.
Реструктуризацiя дiяльностi Товариства не вiдбувалася.
Нараховано податок на прибуток _ 18 тис. грн.
Чистий фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi за 2016 рiк становить 83 тис. грн.
Сплата по дивiдендах становить _ 185 тис.грн..
Статтi, що мають бути вилученi з прибуткiв та збиткiв вiдповiдно до Концептуальної основи мiжнародних
стандартiв:
?
уцiнка основних засобiв (МСБО 16) _ не проводилась..;
?
прибутки та збитки вiд переоцiнки фiнансових активiв для продажу (МСБО 39) вiдсутнi;
?
рiзниця мiж фактичною собiвартiстю викуплених акцiй власної емiсiї та вартiстю їх перепродажу (МСБО 32) _
подiї не вiдбувались.
3. Звiт про рух грошових коштiв
Звiт грошових коштiв за 2016 рiк складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згiдно з яким розкривається
iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв . У звiтi
вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
3.1.
Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, сума якого скоригована на
амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, витрати на придбання оборотних активiв та сплату вiдсоткiв
за користування банкiвськими кредитами.
Прибуток зменшено на суму поточних зобов'язань перед постачальниками.
Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi пiдприємства для отримання доходу.
Сукупнi надходження вiд операцiйної дiяльностi у 2016 рiк склали 15 100 тис. грн.
Сукупнi витрати вiд операцiйної дiяльностi у 2016 рiк _14 713 тис. грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за 2016 рiк становить - 387 тис. грн. (доходи).
3.2.
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
Iнвестицiйна дiяльнiсть _ це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до
довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти.
Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства включає грошовi витрати на придбання необоротних
активiв _398 тис. грн.
.Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства у 2016 роцi становить мiнус 101 тис.
грн. (витрати).
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний 2016 рiк _ мiнус 401 тис. грн. (витрати).
Чистий рух грошових коштiвза звiтнiй 2016 рiк _ мiнус 115 тис. грн.
Залишок коштiв станом на 31.12.2015 р. становить 144 тис. грн., на 31.12.2016 р. становить 29 тис. грн.
4.Звiт про змiни у власному капiталi
Статутний капiтал становить 861 тис. грн.
Статутний капiтал Товариства подiлений на 172 209 (сто сiмдесят двi тисячi .двiстi дев'ять ) штук простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 5,00 грн. (п'ять гривень 00 копiйок) кожна.
Виплати дивiдендiв акцiонерам у 2016 роцi складає -185 тис.грн.
Резервний капiтал на 31.12.2016 р. складає 332 тис. грн.,
Облiк нерозподiленого прибутку здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Нерозподiлений прибуток
станом на 31.12.2016 р. становить 8 677 тис. грн.
Загальна сума власного капiталу пiдприємства становить на 31.12.2016 р.9 870 тис. грн.,
Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi.
Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 _Фiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiї_ не проведено.
4. Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн згiдно МСБО 24
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:
а) пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем ,або ж перебувають пiд
спiльним контролем разом з Товариством;
б) асоцiйованi компанiї;
в) спiльнi пiдприємства ,у яких Товариство є контролюючим учасником;
г) члени провiдного управлiнського персоналу;
д) близькi родичi особи, зазначеної в а) або г);
е) компанiї,що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив,або мають суттєвий вiдсоток голосiв у
Товариствi;

є) програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого iншого суб'єкта
господарювання ,який є пов'язаною стороною Товариства.
Протягом 2016 року управлiнському персоналу нараховується i виплачується заробiтна плата вiдповiдно до
встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi виплати керiвництву Товариства, iншому управлiнському
персоналу не здiйснювались.
Протягом 2016 року Товариство здiйснювало операцiї з пов'язаними сторонами, як з реалiзацiї послуг з
давальницької сировини по виготовленню полiмерної продукцiї.
Iнших операцiй з пов'язаними особами не вiдбувалось.
5. Подiї пiсля дати балансу
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв
та зобов'язань Товариства вiдсутнi.
Голова правлiння __________________________Лендел Юрiй Юрiйович
Головний бухгалтер _______________________Воробканич Лариса Василiвна

