
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова правлiння       Оснач О.О. 

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

М.П. 
22.04.2013 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

вiдкрите акцiонерне товариство "Завод залiзобетонних конструкцiй №7" 

2. Організаційно-правова форма 

Відкрите акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

01267834 

4. Місцезнаходження 

Сумська , Шосткинський р-н, 41100, м. Шостка, вул. Гагарiна, 2 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(05449) 2-23-58 (05449) 2-22-74 

6. Електронна поштова адреса 

vat_01267834@aft.org.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.12.2018 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Відомості НКЦПФР №244. .   20.12.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці zzbk7.emitents.org 

в мережі 

Інтернет 18.12.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

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

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

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

правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

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

протягом звітного періоду  

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

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

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 
 

34. Примітки 

Вiдсутнi таблицi: 

1.б. Товариство не має лiцензiй та дозволiв на окремi види дiяльностi. 

1.д. Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

1.е. Товариство не має в статутному капiталi державної частки та товариство не має 

стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, i товариство не займає 

монопольного (домiнуючого) положення на ринку. Послугами рейтингового агентства не 

користується.  

1.є. Не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. 

6. Загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не проводились. 

7. Дивiденди за звiтний перiод не нараховувались, за попереднiй перiод дивiденди також не 

 



нараховувались (через отриманi збитки). 

9.б. Випуску облiгацiй не було. 

9.в. Випуску iнших цiнних паперiв не було. 

9. г) Похiднi цiннi папери не випускались. 

9.г'. Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було. 

9.д. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв в звiтному роцi вiдсутня. 

11. г) та 11. г') "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та 

"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюють емiтенти, у яких дохiд 

(виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн., товариство за 

видом дiяльностi не вiдноситься до перелiку, зазначеного в Роздiлi V, Глава 1, п. 1.15, абзац 6 

Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" №1591. 

12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв немає, 

гарантiї не надавались. 

13. Особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного року не 

було. 

15-24. Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй, не випускались. 

26. Загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi скликались, але не вiдбулись через вiдсутнiсть 

кворуму. 

28. Рiчна фiнансова звiтнiсть у вiдповiдностi до МСФО не складалась. 

29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складався через вiдсутнiсть цiльових облiгацiй. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Шосткiнське вiдкрите акцiонерне товариство "Завод залiзобетонних конструкцiй №7" 

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

А01 №133022 

3. Дата проведення державної реєстрації 

16.02.1994 

4. Територія (область) 

Сумська  

5. Статутний капітал (грн) 

39789 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

15 

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

23.61 Виробництво виробiв з бетону для будiвництва 

. . 

. . 

10. Органи управління підприємства 

. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

СОД "Райфайзенбанк "Аваль" 

2) МФО банку 

337483 

3) поточний рахунок 

2600313563 

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

у іноземній валюті 

вiдс. 

5) МФО банку 

вiдс. 



6) поточний рахунок 

вiдс. 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Українська державна 

будiвельна корпорацiя 
33298371 

01002Україна м. Київ 

вул. М. Раскової, 23 
0.000000000000 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Вiдсутнi 0.000000000000 

Усього 0.000000000000 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова правлiння 

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

Оснач Олег Олегович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

. 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

26 

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

начальник цеху ЗЗБК-7 

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

12.05.1998 безстроково 

9) Опис 

Винагорода посадовим особам не передбачена установчими документами. На будь-яких iнших 

пiдприємствах посади не займає. Змiни посадової особи в 2012 роцi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Виконавчим органом АТ, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння АТ. 

До компетенцiї Правлiння належать усi питання дiяльностi АТ, крiм тих, що згiдно з чинним 



законодавством , цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ вiднесенi виключно 

до компетенцiї iншого органу АТ. Загальнi збори акцiонерiв можуть приймати рiшення про 

передачу частини належних йому прав до компетенцiї Правлiння . 

Персональний склад Правлiння затверджується Загальними зборами акцiонерiв за поданням 

Голови правлiння .Вiд iменi та за дорученням Загальних зборiв АТ Голова Спостережної ради 

укладає контракт з Головою Правлiння . 

Голова Правлiння керує роботою Правлiння. Голова Правлiння вправi без довiреностi здiйснювати 

дiї вiд iменi АТ. Вiн уповноважений керувати поточними справами АТ i виконувати рiшення 

вищого органу АТ та Спостережної ради, представляти АТ в його вiдносинах з iншими 

юридичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, вести переговори та 

укладати угоди вiд iменi АТ, органiзовувати ведення протоколiв засiдань Правлiння. 

Питання повноважень, умов дiяльностi та матерiального забезпечення Голови Правлiння 

визначається в контрактi, що укладається з ним Головою Спостережної ради АТ. 

На пiдставi рiшень , прийнятих Правлiнням , Голова Правлiння видає накази та iншi розпорядчi 

документи щодо дiяльностi АТ. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Гаврилюк Микола Олександрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

. 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

16 

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

ШЗХР, головний енергетик 

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

12.05.1998 безстроково 

9) Опис 

Винагорода посадовим особам не передбачена установчими документами. На будь-яких iнших 

пiдприємствах посади не займає. Змiни посадової особи в 2012 роцi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Перевiрка господарсько-фiнансової дiяльностi Правлiння АТ, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю, яка затверджується вищим органом АТ. 

Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв АТ, Спостережної ради , з 

власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї АТ або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi 

бiльш, як 10 вiдсотками голосiв. 

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки вищому органу АТ. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає 

вищому органу АТ та Спостережнiй радi. Комiсiя складається з 5 членiв. 



Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв та аудиторiв. 

Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого 

голосу. 

Ревiзiйна комiсiя складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної 

комiсiї Загальнi збори акцiонерiв АТ не мають права затвердити рiчний баланс . 

Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних виборiв акцiонерiв або 

проведення засiдання Спостережної ради АТ у разi, якщо виникла загроза iнтересам АТ або 

виявлено зловживання посадових осiб. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Спостережної ради 

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

Яшина Олександра Омелянiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

. 

4) рік народження** 

1942 

5) освіта** 

середньо-спецiальна 

6) стаж роботи (років)** 

8 

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

Начальник цеху ЗЗБК-7 м.Шостка 

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

12.05.1998 безстроково  

9) Опис 

Винагорода посадовим особам не передбачена установчими документами. На будь-яких iнших 

пiдприємствах посади не займає. Змiни посадової особи в 2012 роцi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Спостережна рада представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв i в 

межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює i регулює дiяльнiсть правлiння. 

Персональний склад Спостережної ради та змiни в ньому затверджуються загальними зборами 

акцiонерiв АТ. 

Спостережна рада : 

- за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв укладає контракт з Головою Правлiння АТ ; 

- погоджує проведення операцiй розпорядженням нерухомим майном АТ, балансова вартiсть 

якого перевищує суму еквiвалентну 500 мiнiмальних заробiтних плат, виходячи зi ставки 

мiнiмальної заробiтної плати, дiючої на момент операцiї: 

- розглядає та затверджує звiти, якi подають правлiння Ревiзiйна комiсiя за квартал та рiк; 

- аналiзує дiї правлiння щодо управлiння АТ реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової 

полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; 

- виступає, у разi необхiдностi, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських 

перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ; 



- подає вищому органу АТ пропозицiї з питань дiяльностi АТ; 

- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння АТ ; 8.3.5.  

Голова Спостережної ради за дорученнями та вiд iменi АТ пiдписує з Головою Правлiння 

контракт про найом на посаду. 

Спостережна рада має право : 

- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть АТ ; 

- заслуховувати звiти Правлiння посадових осiб АТ з окремих питань його дiяльностi; 

- призупиняти повноваження членiв Правлiння до проведення Загальних зборiв акцiонерiв ; 

- залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi АТ. 

Спостережна рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Правлiння АТ. 

Спостережна рада подає вищому органу АТ звiт про свою роботу за рiк . У разi визнання роботи 

Спостережної Ради незадовiльною вищий орган АТ вносить змiни до її складу. 

Рiшення Спостережної ради приймаються бiльшiстю голосiв. У разi розподiлу голосiв порiвну 

голос Голови Спостережної ради є вирiшальним. 

Позачергове засiдання Спостережної ради скликається на вимогу Голови Спостережної ради , 

будь-кого з її членiв, Правлiння або Ревiзiйної комiсiї АТ. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв до компетенцiї Спостережної ради може бути передана 

частина повноважень Загальних зборiв. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Заст. голови правлiння 

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

Титаренко Олексiй Iванович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

. 

4) рік народження** 

1946 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

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

головний iнженер ЗЗБК -7 м.Шостка 

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

12.05.1998 безстроково 

9) Опис 

Винагорода посадовим особам не передбачена установчими документами. На будь-яких iнших 

пiдприємствах посади не займає. Змiни посадової особи в 2012 роцi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Виконавчим органом АТ, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння АТ. 

До компетенцiї Правлiння належать усi питання дiяльностi АТ, крiм тих, що згiдно з чинним 

законодавством , цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ вiднесенi виключно 

до компетенцiї iншого органу АТ. Загальнi збори акцiонерiв можуть приймати рiшення про 



передачу частини належних йому прав до компетенцiї Правлiння . 

Персональний склад Правлiння затверджується Загальними зборами акцiонерiв за поданням 

Голови правлiння .Вiд iменi та за дорученням Загальних зборiв АТ Голова Спостережної ради 

укладає контракт з Головою Правлiння . 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член правлiння, секретар 

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

Бодня Наталiя Iванiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

. 

4) рік народження** 

1958 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

14 

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

iнженер ПЄВ 

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

12.05.1998 безстроково 

9) Опис 

Винагорода посадовим особам не передбачена установчими документами. На будь-яких iнших 

пiдприємствах посади не займає. Змiни посадової особи в 2012 роцi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Виконавчим органом АТ, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння АТ. 

До компетенцiї Правлiння належать усi питання дiяльностi АТ, крiм тих, що згiдно з чинним 

законодавством , цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ вiднесенi виключно 

до компетенцiї iншого органу АТ. Загальнi збори акцiонерiв можуть приймати рiшення про 

передачу частини належних йому прав до компетенцiї Правлiння . 

Персональний склад Правлiння затверджується Загальними зборами акцiонерiв за поданням 

Голови правлiння .Вiд iменi та за дорученням Загальних зборiв АТ Голова Спостережної ради 

укладає контракт з Головою Правлiння . 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член правлiння 

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

Хiмуля Тамара Михайлiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 



. 

4) рік народження** 

1949 

5) освіта** 

середньо-спецiальна 

6) стаж роботи (років)** 

8 

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

головний бухгалтер ЗЗБК-7 м.Шостка 

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

12.05.1998 безстроково 

9) Опис 

Винагорода посадовим особам не передбачена установчими документами. На будь-яких iнших 

пiдприємствах посади не займає. Змiни посадової особи в 2012 роцi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Виконавчим органом АТ, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння АТ. 

До компетенцiї Правлiння належать усi питання дiяльностi АТ, крiм тих, що згiдно з чинним 

законодавством , цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ вiднесенi виключно 

до компетенцiї iншого органу АТ. Загальнi збори акцiонерiв можуть приймати рiшення про 

передачу частини належних йому прав до компетенцiї Правлiння . 

Персональний склад Правлiння затверджується Загальними зборами акцiонерiв за поданням 

Голови правлiння .Вiд iменi та за дорученням Загальних зборiв АТ Голова Спостережної ради 

укладає контракт з Головою Правлiння . 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради 

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

Гринь Софiя Василiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

. 

4) рік народження** 

1936 

5) освіта** 

середня 

6) стаж роботи (років)** 

6 

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

вапногасильщик 

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



12.05.1998 безстроково 

9) Опис 

Винагорода посадовим особам не передбачена установчими документами. На будь-яких iнших 

пiдприємствах посади не займає. Змiни посадової особи в 2012 роцi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Спостережна рада представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв i в 

межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює i регулює дiяльнiсть правлiння. 

Персональний склад Спостережної ради та змiни в ньому затверджуються загальними зборами 

акцiонерiв АТ. 

Спостережна рада : 

- за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв укладає контракт з Головою Правлiння АТ ; 

- погоджує проведення операцiй розпорядженням нерухомим майном АТ, балансова вартiсть 

якого перевищує суму еквiвалентну 500 мiнiмальних заробiтних плат, виходячи зi ставки 

мiнiмальної заробiтної плати, дiючої на момент операцiї: 

- розглядає та затверджує звiти, якi подають правлiння Ревiзiйна комiсiя за квартал та рiк; 

- аналiзує дiї правлiння щодо управлiння АТ реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової 

полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; 

- виступає, у разi необхiдностi, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських 

перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ; 

- подає вищому органу АТ пропозицiї з питань дiяльностi АТ; 

- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння АТ ; 8.3.5.  

Голова Спостережної ради за дорученнями та вiд iменi АТ пiдписує з Головою Правлiння 

контракт про найом на посаду. 

Спостережна рада має право : 

- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть АТ ; 

- заслуховувати звiти Правлiння посадових осiб АТ з окремих питань його дiяльностi; 

- призупиняти повноваження членiв Правлiння до проведення Загальних зборiв акцiонерiв ; 

- залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi АТ. 

Спостережна рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Правлiння АТ. 

Спостережна рада подає вищому органу АТ звiт про свою роботу за рiк . У разi визнання роботи 

Спостережної Ради незадовiльною вищий орган АТ вносить змiни до її складу. 

Рiшення Спостережної ради приймаються бiльшiстю голосiв. У разi розподiлу голосiв порiвну 

голос Голови Спостережної ради є вирiшальним. 

Позачергове засiдання Спостережної ради скликається на вимогу Голови Спостережної ради , 

будь-кого з її членiв, Правлiння або Ревiзiйної комiсiї АТ. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв до компетенцiї Спостережної ради може бути передана 

частина повноважень Загальних зборiв. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Спостережної ради 

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

Харитоненко В.Г. 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

. 

4) рік народження** 

1936 



5) освіта** 

середньо-спецiальна 

6) стаж роботи (років)** 

8 

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

пенсiонер 

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

12.05.1998 безстроково 

9) Опис 

Винагорода посадовим особам не передбачена установчими документами. На будь-яких iнших 

пiдприємствах посади не займає. Змiни посадової особи в 2012 роцi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Спостережна рада представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв i в 

межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює i регулює дiяльнiсть правлiння. 

Персональний склад Спостережної ради та змiни в ньому затверджуються загальними зборами 

акцiонерiв АТ. 

Спостережна рада : 

-за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв укладає контракт з Головою Правлiння АТ ; 

-погоджує проведення операцiй розпорядженням нерухомим майном АТ, балансова вартiсть якого 

перевищує суму еквiвалентну 500 мiнiмальних заробiтних плат, виходячи зi ставки мiнiмальної 

заробiтної плати, дiючої на момент операцiї: 

-розглядає та затверджує звiти, якi подають правлiння Ревiзiйна комiсiя за квартал та рiк; 

-аналiзує дiї правлiння щодо управлiння АТ реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, 

додержання номенклатури товарiв i послуг; 

-виступає, у разi необхiдностi, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських 

перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ; 

-подає вищому органу АТ пропозицiї з питань дiяльностi АТ; 

-здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння АТ ; 8.3.5.  

Голова Спостережної ради за дорученнями та вiд iменi АТ пiдписує з Головою Правлiння 

контракт про найом на посаду. 

Спостережна рада має право : 

-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть АТ ; 

-заслуховувати звiти Правлiння посадових осiб АТ з окремих питань його дiяльностi; 

-призупиняти повноваження членiв Правлiння до проведення Загальних зборiв акцiонерiв ; 

-залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi АТ. 

Спостережна рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Правлiння АТ. 

Спостережна рада подає вищому органу АТ звiт про свою роботу за рiк . У разi визнання роботи 

Спостережної Ради незадовiльною вищий орган АТ вносить змiни до її складу. 

Рiшення Спостережної ради приймаються бiльшiстю голосiв. У разi розподiлу голосiв порiвну 

голос Голови Спостережної ради є вирiшальним. 

Позачергове засiдання Спостережної ради скликається на вимогу Голови Спостережної ради , 

будь-кого з її членiв, Правлiння або Ревiзiйної комiсiї АТ. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв до компетенцiї Спостережної ради може бути передана 

частина повноважень Загальних зборiв. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 



Член Спостережної ради 

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

Григор'єва Т.П. 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

. 

4) рік народження** 

1950 

5) освіта** 

середня 

6) стаж роботи (років)** 

8 

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

Начальник вiддiлу кадрiв ЗЗБК-7 

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

12.05.1998 безстроково 

9) Опис 

Винагорода посадовим особам не передбачена установчими документами. На будь-яких iнших 

пiдприємствах посади не займає. Змiни посадової особи в 2012 роцi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Спостережна рада представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв i в 

межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює i регулює дiяльнiсть правлiння. 

Персональний склад Спостережної ради та змiни в ньому затверджуються загальними зборами 

акцiонерiв АТ. 

Спостережна рада : 

-за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв укладає контракт з Головою Правлiння АТ ; 

-погоджує проведення операцiй розпорядженням нерухомим майном АТ, балансова вартiсть якого 

перевищує суму еквiвалентну 500 мiнiмальних заробiтних плат, виходячи зi ставки мiнiмальної 

заробiтної плати, дiючої на момент операцiї: 

-розглядає та затверджує звiти, якi подають правлiння Ревiзiйна комiсiя за квартал та рiк; 

-аналiзує дiї правлiння щодо управлiння АТ реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, 

додержання номенклатури товарiв i послуг; 

-виступає, у разi необхiдностi, iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських 

перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ; 

-подає вищому органу АТ пропозицiї з питань дiяльностi АТ; 

-здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння АТ ; 8.3.5.  

Голова Спостережної ради за дорученнями та вiд iменi АТ пiдписує з Головою Правлiння 

контракт про найом на посаду. 

Спостережна рада має право : 

-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть АТ ; 

-заслуховувати звiти Правлiння посадових осiб АТ з окремих питань його дiяльностi; 

-призупиняти повноваження членiв Правлiння до проведення Загальних зборiв акцiонерiв ; 

-залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi АТ. 

Спостережна рада не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть Правлiння АТ. 

Спостережна рада подає вищому органу АТ звiт про свою роботу за рiк . У разi визнання роботи 

Спостережної Ради незадовiльною вищий орган АТ вносить змiни до її складу. 

Рiшення Спостережної ради приймаються бiльшiстю голосiв. У разi розподiлу голосiв порiвну 



голос Голови Спостережної ради є вирiшальним. 

Позачергове засiдання Спостережної ради скликається на вимогу Голови Спостережної ради , 

будь-кого з її членiв, Правлiння або Ревiзiйної комiсiї АТ. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв до компетенцiї Спостережної ради може бути передана 

частина повноважень Загальних зборiв. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член правлiння 

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

Мороз А.П. 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

. 

4) рік народження** 

1951 

5) освіта** 

средньо-спецiальна 

6) стаж роботи (років)** 

8 

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

iнженер лабораторiї ЗЗБК-7 

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

12.05.1998 безстроково 

9) Опис 

Винагорода посадовим особам не передбачена установчими документами. На будь-яких iнших 

пiдприємствах посади не займає. Змiни посадової особи в 2012 роцi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Виконавчим органом АТ, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння АТ. 

До компетенцiї Правлiння належать усi питання дiяльностi АТ, крiм тих, що згiдно з чинним 

законодавством , цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ вiднесенi виключно 

до компетенцiї iншого органу АТ. Загальнi збори акцiонерiв можуть приймати рiшення про 

передачу частини належних йому прав до компетенцiї Правлiння . 

Персональний склад Правлiння затверджується Загальними зборами акцiонерiв за поданням 

Голови правлiння .Вiд iменi та за дорученням Загальних зборiв АТ Голова Спостережної ради 

укладає контракт з Головою Правлiння . 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член правлiння 

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

Семеняга В.М. 



3) ідентифікаційний код юридичної особи 

. 

4) рік народження** 

1948 

5) освіта** 

середньо-спецiальна 

6) стаж роботи (років)** 

10 

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

начальник вiддiлу працi ЗЗБК-7 

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

12.05.1998 безстроково 

9) Опис 

Винагорода посадовим особам не передбачена установчими документами. На будь-яких iнших 

пiдприємствах посади не займає. Змiни посадової особи в 2012 роцi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Виконавчим органом АТ, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння АТ. 

До компетенцiї Правлiння належать усi питання дiяльностi АТ, крiм тих, що згiдно з чинним 

законодавством , цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ вiднесенi виключно 

до компетенцiї iншого органу АТ. Загальнi збори акцiонерiв можуть приймати рiшення про 

передачу частини належних йому прав до компетенцiї Правлiння . 

Персональний склад Правлiння затверджується Загальними зборами акцiонерiв за поданням 

Голови правлiння .Вiд iменi та за дорученням Загальних зборiв АТ Голова Спостережної ради 

укладає контракт з Головою Правлiння . 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Чалая Н.П. 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

. 

4) рік народження** 

1955 

5) освіта** 

середня 

6) стаж роботи (років)** 

6 

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

бухгалтер ЗЗБК-7 



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

12.05.1998 безстроково 

9) Опис 

Винагорода посадовим особам не передбачена установчими документами. На будь-яких iнших 

пiдприємствах посади не займає. Змiни посадової особи в 2012 роцi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Перевiрка господарсько-фiнансової дiяльностi Правлiння АТ, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю, яка затверджується вищим органом АТ. 

Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв АТ, Спостережної ради , з 

власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї АТ або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi 

бiльш, як 10 вiдсотками голосiв. 

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки вищому органу АТ. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає 

вищому органу АТ та Спостережнiй радi. Комiсiя складається з 5 членiв. 

Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв та аудиторiв. 

Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого 

голосу. 

Ревiзiйна комiсiя складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної 

комiсiї Загальнi збори акцiонерiв АТ не мають права затвердити рiчний баланс . 

Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних виборiв акцiонерiв або 

проведення засiдання Спостережної ради АТ у разi, якщо виникла загроза iнтересам АТ або 

виявлено зловживання посадових осiб. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Нiкитин М.I. 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

. 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

середня 

6) стаж роботи (років)** 

5 

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

зварювальник ЗЗБК-7 

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

12.05.1998 безстроково 

9) Опис 

Винагорода посадовим особам не передбачена установчими документами. На будь-яких iнших 

пiдприємствах посади не займає. Змiни посадової особи в 2012 роцi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



Перевiрка господарсько-фiнансової дiяльностi Правлiння АТ, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю, яка затверджується вищим органом АТ. 

Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв АТ, Спостережної ради , з 

власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї АТ або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi 

бiльш, як 10 вiдсотками голосiв. 

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки вищому органу АТ. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає 

вищому органу АТ та Спостережнiй радi. Комiсiя складається з 5 членiв. 

Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв та аудиторiв. 

Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого 

голосу. 

Ревiзiйна комiсiя складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної 

комiсiї Загальнi збори акцiонерiв АТ не мають права затвердити рiчний баланс . 

Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних виборiв акцiонерiв або 

проведення засiдання Спостережної ради АТ у разi, якщо виникла загроза iнтересам АТ або 

виявлено зловживання посадових осiб. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Шаповал О.М. 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

. 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

13 

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

Начальник цеху ЗЗБК-7 

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

12.05.1998 безстроково 

9) Опис 

Винагорода посадовим особам не передбачена установчими документами. На будь-яких iнших 

пiдприємствах посади не займає. Змiни посадової особи в 2012 роцi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Перевiрка господарсько-фiнансової дiяльностi Правлiння АТ, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю, яка затверджується вищим органом АТ. 

Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв АТ, Спостережної ради , з 

власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї АТ або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi 

бiльш, як 10 вiдсотками голосiв. 

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки вищому органу АТ. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає 

вищому органу АТ та Спостережнiй радi. Комiсiя складається з 5 членiв. 



Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв та аудиторiв. 

Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого 

голосу. 

Ревiзiйна комiсiя складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної 

комiсiї Загальнi збори акцiонерiв АТ не мають права затвердити рiчний баланс . 

Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних виборiв акцiонерiв або 

проведення засiдання Спостережної ради АТ у разi, якщо виникла загроза iнтересам АТ або 

виявлено зловживання посадових осiб. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Максакова Н.О. 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

. 

4) рік народження** 

1958 

5) освіта** 

середня 

6) стаж роботи (років)** 

5 

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

машинiст мостового крану ЗЗБК-7 

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

12.05.1998 безстроково 

9) Опис 

Винагорода посадовим особам не передбачена установчими документами. На будь-яких iнших 

пiдприємствах посади не займає. Змiни посадової особи в 2012 роцi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Перевiрка господарсько-фiнансової дiяльностi Правлiння АТ, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю, яка затверджується вищим органом АТ. 

Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв АТ, Спостережної ради , з 

власної iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї АТ або на вимогу акцiонерiв, що володiють у сукупностi 

бiльш, як 10 вiдсотками голосiв. 

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки вищому органу АТ. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає 

вищому органу АТ та Спостережнiй радi. Комiсiя складається з 5 членiв. 

Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв та аудиторiв. 

Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння з правом дорадчого 

голосу. 

Ревiзiйна комiсiя складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної 

комiсiї Загальнi збори акцiонерiв АТ не мають права затвердити рiчний баланс . 

Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних виборiв акцiонерiв або 

проведення засiдання Спостережної ради АТ у разi, якщо виникла загроза iнтересам АТ або 



виявлено зловживання посадових осiб. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер 

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

Ситая В.Л. 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

. 

4) рік народження** 

1951 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

9 

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

бухгалтер 

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

12.05.1998 безстроково 

9) Опис 

Винагорода головному бухгалтеру передбачена штатним розкладом. Iнших посад не займає. Змiни 

посадової особи в 2012 роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. 

Основнi обов'язки, якi мають виконувати головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення 

бухгалтерського облiку пiдприємства, визначенi п. 7 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIV. Згiдно з положеннями 

цього Закону головний бухгалтер має: 

- забезпечувати дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад 

бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; 

- органiзовувати контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх 

господарських операцiй; 

- брати участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд 

нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства; 

- забезпечувати перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та 

iнших вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємства. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 

правлiння 
Оснач Олег Олегович . 182265 22.91000000000 182265 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Гаврилюк Микола 

Олександрович 
. 4321 0.54000000000 4321 0 0 0 

Голова 

Спостережної 

ради 

Яшина Олександра 

Омелянiвна 
. 4321 0.54000000000 4321 0 0 0 

Заст. голови 

правлiння 
Титаренко Олексiй Iванович . 4721 0.59000000000 4721 0 0 0 

Член правлiння, 

секретар 
Бодня Наталiя Iванiвна . 210 0.02600000000 210 0 0 0 

Член правлiння Хiмуля Тамара Михайлiвна . 5121 0.64000000000 2151 0 0 0 

Член 

Спостережної 

ради 

Гринь Софiя Василiвна . 315 0.04000000000 315 0 0 0 

Член 

Спостережної 

ради 

Харитоненко В.Г. . 315 0.04000000000 315 0 0 0 

Член 

Спостережної 

ради 

Григор'єва Т.П. . 315 0.04000000000 315 0 0 0 

Член правлiння Мороз А.П. . 2315 0.28900000000 2315 0 0 0 

Член правлiння Семеняга В.М. . 3321 0.42200000000 3321 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Чалая Н.П. . 315 0.04000000000 315 0 0 0 



Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Нiкитин М.I. . 4015 0.51000000000 4015 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Шаповал О.М. . 315 0.04000000000 315 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Максакова Н.О. . 315 0.04000000000 315 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 
Ситая В.Л. . 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Усього 212500 26.70700000000 209530 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Вiдсутнi 0 0 0 0 0 0 0 0.00000000000 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Оснач Олег Олегович 182285 22.91000000000 182285 0 

Усього 182285 22.91000000000 182285 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
ПП АФ "Дакi аудит" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Код за ЄДРПОУ 3256417 

Місцезнаходження 40011 Україна Сумська Сумський м. Суми пров. Суджанський, 8/4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
А003618 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.01.2013 

Міжміський код та телефон (0542) 224-480 

Факс (0542) 224-480 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 

Опис 

Договiр на проведення аудиту № АФЗ 03/13 вiд 31.10.2012 р. Дата 

початку 08.10.2012 р.; дата закiнчення 12.04.2013 р. Аудиторська 

перевiрка охоплює дiяльнiсть Замовника, результати якої вiдображенi 

у його звiтностi, за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року. 

Мета аудиту: висловлення незалежної професiйної думки у формi 

аудиторського висновку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi 

Замовника вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй 

полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарської 

дiяльностi за звiтний перiод. Строк дiї сертифiката аудитора Серiа А 

№003618 рiшенням аудиторської палати продовжено до 29.01.2018 

року. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм та 

аудиторiв №2045 вiд 26.01.2001 року рiшенням аудиторської палати 

продовжено до 24.02.2016 року. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.05.1999 160/18/1/99 

Сумське 

терiторiальне 

управлiння 

ДКЦПФР 

UA 18019710003 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.050 795774 39788.700 100.000000000000 

Опис 
Пiдприємство не має намiру щодо подання заяв для допуску на бiржi. Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшних та зовнiшних ринках 

не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Додаткова емiсiя акцiй не проводилася. 

  



XI. Опис бізнесу 

Завод був введений в дiю в 1969 роцi по типовому проекту Держпромiндустрiя. ВАТ створене 

шляхом корпоратизацiї (наказ корпорацiї Укрбуд № 222 вiд 04.11.1993 р.). Дiяльнiсть товариства 

не приведена у вiдповiднiсть до ЗУ "Про акцiонернi товариства".  

  

Дочiрнiх пiдприємств i фiлiй ВАТ не має. Органи управлiння - загальнi збори акцiонерiв та 

правлiння. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 15 осiб; позаштатних 

працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом немає; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють 

на умовах неповного робочого часу - 15 осiб. Фонд оплати працi за 2013 рiк склав 196,2 тис.грн. 

Фонд оплати працi за 2012 рiк склав 188,2 тис. грн. Кадрової програми емiтент не має. 

  

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

  

Спiльної дiяльностi емiтент не провадить 

  

Пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб не надходило. 

  

Облiкова полiтика пiдприємства вiдповiдає дiючому законодавству та МСФЗ 

Фiнансова звiтнiсть та облiк ведуться бухгалтерiєю пiдприємства на чолi з головним бухгалтером. 

Данi статей бухгалтерського балансу та фiнансової звiтностi за звiтний перiод вiдповiдають даним 

Головної книги та первинним документам. 

Облiк основних фондiв ведеться по групам, вiдповiдно до нормативних вимог . Облiк основних 

засобiв 1 групи ведеться пооб'єктно.  

Нарахування амортизацiї по основним засобам здiйснюється згiдно ст.8 Закону України "Про 

оподаткування прибутку пiдприємств". 

Облiкова полiтика пiдприємства визначена наказом про облiкову полiтику. Методологiя облiку й 

облiкова полiтика в 2013 р. не змiнювалися. 

  

Основнi види продукцiї пiдприємства: 

- збiрний залiзобетон для промислового та цивiльного будiвництва; 

- iншi бетоннi вироби. 

Виробництво емiтента залежить вiд сезонних змiн. Взимку попит на продукцiю зменшується. 

  

За остання п'ять рокiв значних придбань або вiдчужень активiв не було. 

  

Таких правочинiв не було 

  

У звiтному роцi емiтент є власником основних засобiв у сумi 4339,7тис.грн. (по залишковiй 

вартостi), орендованих основних засобiв немає. Знос основних засобiв становить 60,2 %. 

  



Основнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента - це вiдсутнiсть обiгових коштiв, мала 

кiлькiсть замовлень на виробництво та нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї у країнi. Ступiнь 

залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень висока. 

  

Фактiв виплати штрафiв на пiдприємствi не було. 

  

Фiнансування дiяльностi - за рахунок коштiв замовникiв. Залучення iноземних iнвестицiй не 

планується. Пiдприємство не має змоги використовувати кредити, враховуючи високi вiдсотковi 

ставки за користування. 

  

Довгострокових договоров (контрактiв) Товариство не укладало. Всi укладенi договори у звiтному 

перiодi буди виконанi. 

  

Планується розширити виробництво та номенклатуру виробляємих залiзобетонних конструкцiй. 

  

Дослiджень та розробок у звiтному роцi не проводилося. 

  

Судовi справи у емiтента вiдсутнi. 

  

Iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв 

дiяльностi товариства, немає. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
4339.7 4339.7 0.000 0.000 4339.7 4339.7 

будівлі та 

споруди 
4339.7 4339.7 0.000 0.000 4339.7 4339.7 

машини та 

обладнання 
0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 

транспортні 

засоби 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2. Невиробничого 

призначення: 
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 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 4339.7 4339.7 0.000 0.000 4339.7 4339.7 

Опис 

Орендованих основних засобiв Товариство не має. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок 

звiтного року склала 11027,4 тис.грн., на кiнець року - 10894,2 тис.грн., сума нарахованого зносу 

вiдповiдно 6543,5 тис.грн. та 6554,5 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного 

року - 59,34%, на кiнець року - 60,17%. Обмежень у використаннi майна немає. Термiн та умови 

користування основними засобами - згiдно їх технологiчних особливостей та законодавства. 

Суттєвих змiн вартостi основних засобiв за звiтний перiод не вiдбувалось. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

4422.1 4575.1 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
39.800 39.800 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

39.800 39.800 



Опис 

Методика розрахунку вартостi чистих активiв - рiзниця мiж активами товариства i його 

поточними та довгостроковими зобов'язаннями i забезпеченням наступних витрат i платежiв. 

Вартiсть чистих активiв Товариства за попереднiй та звiтний перiоди розрахована згiдно 

рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.04 р. № 485. 

Висновок 

Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам дiючого законодавства вартостi чистих 

активiв й розмiру статутного капiталу. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i 

статутним капiталом становить на початок року - 4535,3 тис.грн., на кiнець року - 4382,3 

тис.грн. Вартiсть чистих активiв постiйно зменшується через збитковiсть дiяльностi 

товариства. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 

цінними паперами 
X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 
X 0.000 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним 

випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі 

за похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 3.7 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0.000 X X 

Інші зобов’язання та 

забезпечення 
X 34.7 X X 

Усього зобов’язань та 

забезпечень 
X 39.7 X X 

Опис: 

До iнших зобов'язань товариства включенi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i 

послуги 5,0 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхуваннi - 12,1 тис. грн., з 

оплати працi - 18,9 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 0,0 тис. грн. Загальна величина 

поточної заборгованостi за звiтний перiод збiльшилась майже на 19% у порiвняннi з 

попереднiм звiтним перiодом. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) 
 



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

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
 

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

Аудиторською палатою України 
27.10.2018 

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** 
 

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

палатою України  

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 
27.10.2018 

27.10.2018 

Думка аудитора*** 
 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) 
 

Номер та дата договору на проведення аудиту 
 

27.10.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 
27.10.2018 

27.10.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 27.10.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 
 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

правлiнню, керiвництву, наглядовiй радi 

щодо фiнансової звiтностi за 2012 рiк Вiдкритого акцiонерного 

товариства «Шосткiнський завод залiзобетонних конструкцiй № 7»  

I. Звiт щодо фiнансової звiтностi 

Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства «Шосткiнський завод 

залiзобетонних конструкцiй № 7» (надалi – Товариство), код ЄДРПОУ 01267834, мiсцезнаходження: 41100, Сумська 

обл., м. Шостка, вул. Карла Маркса, буд. 29, корп. 7, дата державної реєстрацiї 16.02.1994 р., що додається, яка 

складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових 

коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв 

облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо 

застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом – «попередня фiнансова звiтнiсть»). 

Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi 

концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає 

МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». 

Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки 

порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням 

можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при 

складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з 

вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтцi. Управлiнський персонал 

також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити 

складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв 

проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають 

вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що 

попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

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

у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв 

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

ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання 

попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також 

оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським 



персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi. 

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

Висновок 

На нашу думку попередня фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в 

примiтцi, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть 

чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує 

перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання 

Ми звертаємо увагу на примiтку, яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу на 

01.01.2012 р. та попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк пiд час складання балансу першого повного пакета 

фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет 

фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий стан), по два Звiти про фiнансовi 

результати (Звiти про сукупнi прибутки та збитки), Звiти про рух грошових коштiв (Звiт про рух грошових коштiв), 

Звiти про власний капiтал (Звiт про змiни у власному капiталi) i вiдповiднi примiтки (в т. ч. порiвняльну iнформацiю 

до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану Вiдкритого 

акцiонерного товариства «Шосткiнський завод залiзобетонних конструкцiй № 7», результатiв його операцiйної 

дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Наша думка не модифiкована щодо цього питання. 

Попередню фiнансову звiтнiсть Вiдкритого акцiонерного товариства «Шосткiнський завод залiзобетонних 

конструкцiй № 7» було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня 

фiнансова звiтнiсть Вiдкритого акцiонерного товариства «Шосткiнський завод залiзобетонних конструкцiй № 7» може 

бути не прийнятною для iнших цiлей. 

Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

До цього аудиторського висновку (звiт незалежного аудитора) додається фiнансова звiтнiсть пiдприємства за звiтний 

рiк: 

- Звiт про фiнансовий стан (баланс); 

- Звiт про сукупнi прибутки та збитки (звiт про фiнансовi результати); 

- Звiти про рух грошових коштiв (звiт про рух грошових коштiв); 

- Звiт про змiни у власному капiталi (звiти про власний капiтал). 

Директор Аудиторської фiрми «Дакi-Аудит» _____________________ О.В. Дудник 

(сертифiкат аудитора А № 003618 вiд 29.01.1999 р.) 

м.п. 

19 квiтня 2013 рiк. 

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДКЦПФР 

України № 1360 вiд 29.09.2011 р. 

Вартiсть чистих активiв Товариства 

Метою виконання процедур щодо перевiрки вартостi чистих активiв було висловлення судження щодо її вiдповiдностi 

вимогам частини третьої ст. 155 Цивiльного кодексу України, якою встановлено, що «якщо пiсля закiнчення другого 

та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд 

статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати 

вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд 

мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї». 

Процедури було виконано шляхом спiвставлення оцiненої суми власного капiталу пiдприємства станом на кiнець 

звiтного року, яка зазначена у балансi, iз зареєстрованою i фактично сплаченою сумою статутного капiталу на цю 

саму дату. 

За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi вартостi чистих активiв пiдприємства вимогам частини 

третьої ст. 155 Цивiльного кодексу України можна зробити висновок: розмiр чистих активiв пiдприємства станом на 

кiнець звiтного року перевищує сформований статутний фонд i вiдповiдає вимогам частини третьої ст. 155 Цивiльного 

кодексу України 

Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю 

Пiд невiдповiднiстю розумiється, що iнша iнформацiя у складi рiчної iнформацiї суперечить iнформацiї, яка мiститься 

у перевiренiй аудитором фiнансовiй звiтностi. Суттєва суперечнiсть може викликати сумнiви щодо аудиторських 

висновкiв, зроблених виходячи з ранiше одержаних аудиторських доказiв та, можливо щодо основи з аудиторської 

думки про фiнансову звiтнiсть.  

Пiд викривленням факту розумiється, що iнша iнформацiя у складi рiчної iнформацiї, не пов’язана з питаннями 

розкритими в перевiренiй аудитором фiнансовiй звiтностi, викладена чи подана не правильно. Суттєве викривлення 

факту може зашкодити довiрi до документа, який мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за надання повного обсягу рiчної iнформацiї для виконання необхiдних 

процедур перевiрки до дати аудиторського висновку. 



Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iснування можливих суттєвих невiдповiдностей полягає в тому, що вiн повинен 

визначити, чи слiд переглядати перевiрену фiнансову звiтнiсть або iншу iнформацiю. 

У разi, якщо пiд час розгляду iншої iнформацiї з метою iдентифiкацiї суттєвих невiдповiдностей аудитору стає вiдомо 

про безперечне суттєве викривлення факту, його вiдповiдальнiсть обмежується обов’язком обговорити це питання з 

управлiнським та найвищим управлiнським персоналом. 

Враховуючи те, що за результатами проведених аудиторських процедур: 

- не було встановлено фактiв щодо iснування суттєвих невiдповiдностей мiж iншою iнформацiєю у складi рiчної 

iнформацiї та iнформацiєю, яка мiститься у перевiренiй аудитором фiнансовiй звiтностi, в наслiдок чого не виникли 

обставини, якi потребували б внесення змiн у фiнансову звiтнiсть або iншу iнформацiю; 

- не було iдентифiковано фактiв суттєвого викривлення iншої iнформацiї у складi рiчної iнформацiї, якi б вимагали 

обов’язкового обговорення з управлiнським та найвищим управлiнським персоналом. 

Виконання значних правочинiв 

Метою виконання процедур щодо виконання значних правочинiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi 

товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 

- вiдповiдностi встановлених Статутом та iншими внутрiшнiми корпоративними документами пiдприємства процедур 

укладання значних правочинiв вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства»; 

- вiдповiдностi застосовуваних протягом звiтного перiоду процедур укладання значних правочинiв вимогам Статуту 

та iншим внутрiшнiм корпоративним документам пiдприємства. 

Аудит значних правочинiв пiдприємства в звiтному роцi встановлено, що протягом звiтного року не було значних 

правочинiв на пiдприємствi. 

Стан корпоративного управлiння 

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту 

вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: 

- прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України 

«Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту; 

- «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння», наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих 

аспектах вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

У вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» 

викривлення у фiнансовiй звiтностi можуть виникнути внаслiдок або шахрайства, або помилки. Чинник, який 

вiдрiзняє шахрайство вiд помилки, полягає в навмисностi або ненавмисностi основної дiї, яка призводить до 

викривлення фiнансової звiтностi. 

Навмиснi викривлення, якi розглядаються аудитором це: викривлення, якi є наслiдком неправдивої фiнансової 

звiтностi, та викривлення, якi є наслiдком незаконного привласнення активiв.  

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу пiдприємства та вiдповiдальнiсть аудитора щодо викривлень у фiнансових 

звiтах внаслiдок шахрайства визначено у вiдповiдних параграфах I роздiлу цього звiту. 

Iдентифiкацiя ризикiв викривлень у фiнансових звiтах пiдприємства в наслiдок шахрайства здiйснюється з метою 

планування вiдповiдних аудиторських процедур отримання доказiв щодо тверджень, якi мiстять фiнансовi звiти. 

Наслiдки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати вiдповiднi аудиторськi докази, на пiдставi яких було 

сформовано аудиторську думку щодо вiдповiдного подання фiнансової звiтностi, яка наведена у параграфi 

«Висловлення думки» I роздiлу цього Звiту. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Повне найменування: Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Дакi-Аудит». Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ: 

30267859. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв вiд 26.01.2001 р. № 2045, термiн дiє до 

24.02.2016 р. Мiсцезнаходження: 40011, м. Суми, пров. Суджанський, буд. 8, к. 4. Тел./Факс. (0542)224480. Тел. моб. 

(050)3008966. Договiр на проведення аудиту № АФЗ 03/13 вiд 31.10.2012 р. Дата початку 08.10.2012 р.; дата 

закiнчення 12.04.2013 р. 

Директор Аудиторської фiрми «Дакi-Аудит» _____________________ О.В. Дудник 

(сертифiкат аудитора А № 003618 вiд 29.01.1999 р.) 

м.п. 

19 квiтня 2013 рiк. 

. 

. 

. 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2013 0 0 

2 2012 0 0 

3 2011 0 0 

 

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

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори 
 

X 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): Загальнi збори не проводились  Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за 

наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 



Бюлетенями (таємне голосування)  
 

X 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): Загальнi збори не проводились Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались Так 

 

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 
Так Ні 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган 
 

X 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства збори не скликались 

Інше (зазначити) . 

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



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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 4 

членів наглядової ради - акціонерів 4 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) не проводила 

 

. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  3 

 

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



 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  
У складi наглядової ради не створено жодних 

комiтетiв 

Інші (запишіть)  
У складi наглядової ради не створено жодних 

комiтетiв 

 

У складi наглядової ради не створено жодних комiтетiв 

. 

 

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

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  
 

X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  Iнша iнформацiя вiдсутня 

 

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

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 



Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  X 
 

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня 
 

X 

 

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

 
Так Ні 

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

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

обов'язками   
X 

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

фінансового менеджменту)   
X 

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

X 

Інше (запишіть)  Iнша iнформацiя вiдсутня 

 

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

ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 

так, створено ревізійну 

комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 5 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3.00 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради 

чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?  

 

Загальні збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить до 

компетенції жодного 

органу  



Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Так Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій  Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про 

укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між 

особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 



Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Iншi документи вiдсутнi 

 

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

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі даних 

НКЦПФР про ринок цінних 

паперів  

Документи надаються 

для ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються на 

запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується на 

власній інтернет-

сторінці акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, результати діяльності  Так Так Ні Так Ні 

Інформація про акціонерів, які володіють 10 

відсотків та більше статутного капіталу  
Ні Так Так Ні Ні 

Інформація про склад органів управління 

товариства  
Так Так Ні Ні Ні 

Статут та внутрішні документи  Ні Ні Ні Ні Ні 

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх 

проведення  
Ні Ні Так Ні Ні 

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного 

товариства  
Ні Так Ні Ні Ні 

 

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

 

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

останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 



Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) Iнша iнформацiя вiдсутня 

 

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

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Припинення дiяльностi аудитора. 

 

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

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 



Інше (запишіть) 
Iншi органи перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi не здiйснювали. 

 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  Iнша iнформацiя вiдсутня 

 

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

управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): товариство не планує залучення iнвестицiй.  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?  



Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не 

визначились) 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) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; 

яким органом управління прийнятий: товариство не має такого кодекса  

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

(так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: .  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному 

товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки до фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до мiжнародних  

стандартiв фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р. 

1. Загальнi вiдомостi 

Публiчне акцiонерне товариство «Шосткiнський завод залiзобетонних конструкцiй № 7» 

(Пiдприємство) зареєстроване у 1969 роцi по типовому проекту Держпромiндустрiя.  

Основними видами дiяльностi, якими займається Пiдприємство, є: 

? Виробництво виробiв з бетону для будiвництва. 

Пiдприємство знаходиться за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Карла Маркса, буд. 29, корп. 

7. 

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2012 р. складають 15 осiб. 

2. Основа надання iнформацiї 

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), 

мiжнароднi стандарт бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлума¬чення розробленi Комiтетом з 

тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi (Тлумачення). 

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова 

звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою 

варiюю основних засобiв на дату першою застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 «Перше 

застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» та МСБО 16 «Основнi засоби», а 

також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за справедливою вартiстю вiдповiдно до 

МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» та оцiнки за справедливою вартiстю окре¬мих фiнансових 

iнструментiв вiдповiдно до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». 

Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi скла¬дається на основi 

бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням 

коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення 

iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. 

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р. була пiдготовлена як попередня фiнансова 

звiтнiсть, що складається в перiод, яким охоплюється перше застосування МСФЗ.  

Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк не мiстить порiвняльної iнформацiї. 

Перше застосування МСФЗ передбачається для фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчиться 

31.12.2013 р. (дата переходу на МСФЗ – 01.01.2012 p.). Останнiй перiод, за який подано фiнансову 

звiтнiсть за П(С)БО 2011 рiк, який закiнчився 31.12.2011 р.  

3. Основнi принципи бухгалтерського облiку, облiкової полiтики 

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли 

воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання 

або продажу фiнансових iнструментiв визна¬ються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. 

Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 

? фiнансовий актив, доступний для продажу; 

? iнвестицiї, утримуванi до погашення; 

? дебiторська заборгованiсть; 

? фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизованою вартiстю – кредити банкiв. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Пiдприємство 

оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi вит¬рати. якi безпосередньо 

належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкри¬вається нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках. 



Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської 

заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за 

розрахунками з операцiйної оренди та за розра¬хунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за 

справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного 

визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням 

ме¬тоду ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд 

зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз 

застосуванням рахунку резервiв. 

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiз¬ниця мiж балансовою 

вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми 

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та 

вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для 

фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки 

окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iс¬тотними – на основi 

групової оцiнки. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього 

об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд змен¬шення корисностi, включають iнформацiю про 

тенденцiї непогашенiй заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для 

групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, та-

ких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або 

географiчному регiонi. 

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд 

зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, 

яка вiдбувається пiсля визнання зменшення ко¬рисностi, то попередньо визнаний збиток вiд 

зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається 

у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона 

списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Фiнансовi активи, доступнi для продажу 

До фiнансових активiв доступних для продажу, Пiдприємство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо 

вiдсоток володiння менш 20 %. Пiсля первiсного виз¬нання Пiдприємство оцiнює їх за 

справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу 

фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у 

власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, 

доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибу¬ток або збиток, 

визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. 

Якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для 

продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи 

збитку. Неринковi акцiї, справедливу вар¬тiсть яких неможливо визначити, облiковуються за 

собiвартiстю, за вирахуван¬ням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 

Фiнансовi активи, утримуванi до погашення 

До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Пiдприємство вiдносить облiгацiї та векселi, 

що їх Пiдприємство має реальний намiр та здатнiсть утриму¬вати до погашення. Пiсля первiсного 

визнання Пiдприємство оцiнює їх за амор¬тизованою собiвартiстю, застосовуючи метод 

ефективного вiдсотка, за вираху¬ванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 

Фiнансовi зобов’язання  

Кредити банкiв – первiсно визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень 

мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов’язань 

вiдображаються за амортизованою вартiстю за метолом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка 

рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках 

протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. 

Згортання фiнансових активiв та зобов’язань – фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, 

якщо Пiдприємство має юри¬дичне право здiйснюванi залiк визнаних у балансi сум i має намiр 

або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно. 



Основнi засоби 

Пiдприємство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i 

соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 1000 грн. 

Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть 

застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 

застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну 

собiвартiсть основних засобiв. Пiдприємс¬тво здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою 

вартiстю на дату перехо¬ду на МСФЗ та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну 

собiвартiсть основних засобiв на цю дату. 

У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена 

амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої 

амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, 

перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, 

переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 

Подальшi витрати 

Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв вит¬рати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи 

збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вар¬тостi об’єкта основних засобiв визнаються такi 

подальшi витрати, якi задоволь¬няють критерiям визнання активу. 

Амортизацiя основних засобiв 

Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом з використанням щорiчних норм. 

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного 

використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. 

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив 

класифiкують як утриму¬ваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 

нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням 

щорiчної норми. Нематерiальнi ак¬тиви, якi виникають у результатi договiрних або iнших 

юридичних прав, аморти¬зуються протягом термiну чинностi цих прав. 

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 

На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що ко¬риснiсть активу може 

зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 

вiдшкодування, тiльки якщо сума очi¬куваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової 

вартостi. Таке змен¬шення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 

облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, 

визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах. Пiдприємство сторнує, тiльки 

якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для виз¬начення суми очiкуваного вiдшкодування. 

Пiсля визнання збитку вiд зменшен¬ня корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в 

майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу 

на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. 

Iнвестицiйна нерухомiсть 

До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, 

утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для 

адмiнiстративних цiлей або продажу в зви¬чайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну 

частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у 

процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi 

частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окре-мо, якщо вони можуть бути 

проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи 

витрати на операцiю. Оцiнка пiсля виз¬нання здiйснюється на основi моделi справедливої 



вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi 

визнається в при¬бутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується. 

Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу 

Пiдприємство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 

вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 

використання. Необоротнi активи, утримуванi для про¬дажу, оцiнюються i вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з 

вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не 

нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi ак-тиву 

до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi 

результати. 

Оренда 

Фiнансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, 

пов’язанi з правом власностi на актив. Пiдприємство як орендатор на початку строку оренди 

визнає фiнансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй 

вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за 

теперiшньою вартiс¬тю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi 

розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi 

витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу пе-рiодичну ставку 

вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих 

перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що 

амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Пiдприємства щодо подiбних активiв. 

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично 

залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про 

операцiйну оренду визнаються як витра¬ти на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. 

Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi 

протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд 

оренди, визнаються як витрати. 

Податки на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. 

Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 

(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати 

Пiдприємства за податками розрахо¬вуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 

основному чинних) на дату балансу. 

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань та являє собою 

податковi активи або зобов’язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж 

балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою. 

Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тим¬часових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi 

наявностi в майбутньому оподатковува¬ного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi 

тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових 

активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi 

того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду 

вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть 

застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Пiдприємство визнає 

поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний 

перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у 

власному капiталi або вiд об’єднання бiзнесу. 

Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, 

якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 



конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 

неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме виб¬уття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 

економiчнi виголи, i можна достовiрно оцi¬нити суму зобов’язання. 

Виплати працiвникам 

Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та зобов’язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток – пiд час надання 

працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

Пенсiйнi зобов’язання 

Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати 

працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi 

вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в 

якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та 

зароблена вiдповiдна заробiтна платня. Додатково Пiдприємство має недержану пенсiйну 

програму з визначеними внесками, яка передбачає внески вiд роботодавця, якi розрахову¬ються у 

виглядi процента вiд поточної заробiтної плати працiвникiв та вiдобра¬жаються у перiодi, в якому 

була нарахована вiдповiдна плата. 

Доходи та витрати 

Доходи та втрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в 

момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня 

завершеностi операцiї з падання по¬слуг на дату балансу. 

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 

Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

доходи. 

Витрати за позиками 

Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина 

собiвартостi активiв, визнаються як ви грати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, 

якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого 

активу, як частина собiвартостi цього активу. 

Операцiї з iноземною валютою 

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну 

Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 

Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перерахо¬вуються в гривню за 

вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 

iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, 

немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються 

за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку 

за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони 

виникають. 

Умовнi зобов’язання та активи 

Пiдприємство не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, 

якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди не є вiддаленою. 

Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, кати 

надходження еконо¬мiчних вигод є ймовiрним. 

Прийняття нових стандартiв 

При складаннi фiнансової звiтностi Пiдприємство застосувало всi новi i змi¬ненi стандарти н 

iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi 

на 31.12.2012 р., у тому МСБО 1 «По¬дання фiнансової звiтностi» у нової редакцiї. У 

вiдповiдностi до вимог МСБО 1 Пiдприємство прийняло рiшення подавати iнформацiю про 

сукупний дохiд у одному звiтi – Звiтi про сукупний прибуток i нерозподiлений прибуток. 

Стандарти та iнтерпретацiї, якi були прийнятi але ще не набули чинностi 

На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi були випущенi такi стандарти та iнтерпретацiї, але 

якi не набули чинностi протягом перiоду, що охоплює представлена фiнансова звiтнiсть. 



Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Фiнансова звiтнiсть: подання iнформацiї» – «Представлення статей 

iншого сукупного доходу» Поправки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють угруповання статей, що 

подаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до 

складу прибутку або збитку в певний момент у майбутньому (наприклад, чистий дохiд вiд 

хеджування чистих iнвестицiй, курсовi рiзницi при перерахунку звiтностi зарубiжних пiдроздiлiв, 

чиста змiна хеджування грошових потокiв i чистi витрати або доходи за фiнансовими активами, 

доступними для продажу), повиннi представлятися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть 

перекласифiкованих (наприклад, актуарнi прибутки i витрати за планами з визначеними 

виплатами та переоцiнка землi i будiвель). Поправка впливає виключно на уявлення i не зачiпає 

фiнансове становище або фiнансовi результати дiяльностi Пiдприємства. Поправка набуває 

чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 01.07.2012 р. або пiсля цiєї дати, i, отже, 

буде застосована в першiй фiнансової звiтностi Пiдприємства, яка складається пiсля її вступу в 

силу. 

МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам» (у новiй редакцiї) Рада з МСФЗ опублiкувала кiлька 

поправок до МСФЗ (IAS) 19. Вони варiюються вiд фундаментальних змiн (наприклад, виключення 

механiзму коридору i поняття очiкуваної прибутковостi активiв програми) до простих роз'яснень 

та змiн формулювання. Передбачається, що данi поправки не будуть мати впливу на фiнансовий 

стан або фiнансовi результати дiяльностi Пiдприємства. Нова редакцiя стандарту набирає чинностi 

для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 01.01.2013 р.  

МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» (в редакцiї 2011 р.) В 

результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть» та МСФЗ (IFRS) 12 

«Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях» МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву 

МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» i тепер описує 

застосування методу участi не тiльки у вiдношеннi iнвестицiй в асоцiйованi компанiї, але також у 

вiдношеннi iнвестицiй в спiльнi пiдприємства. Стандарт у новiй редакцiї набуває чинностi для 

рiчних звiтних перiодiв, що починаються 01.01.2013 р. Стандарт не має впливу на фiнансову 

звiтнiсть Пiдприємства. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань» В межах 

даних поправок роз'яснюється значення фрази «в даний момент володiє юридичним закрiпленим 

правом на здiйснення взаємозалiку ». Поправки також описують, як слiд правильно застосовувати 

критерiї взаємозалiку в МСФЗ (IAS) 32 стосовно систем розрахункiв (таких як системи єдиного 

клiрингового центру), в рамках яких використовуються механiзми неодночасних валових 

платежiв. Передбачається, що данi поправки не будуть мати впливу на фiнансовий стан або 

фiнансовi результати дiяльностi Пiдприємства. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних 

перiодiв, що починаються 01.01.2014 р. або пiсля цiєї дати. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, наданi державою» Згiдно з даними поправкам компанiї, якi 

вперше застосовують МСФЗ, повиннi застосовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облiк державних 

грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу» перспективно до наявних у них на дату 

переходу на МСФЗ позик, наданих державою. Компанiї можуть прийняти рiшення про 

ретроспективному застосуваннi вимог МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ (IAS) 39, в залежностi вiд того, 

який стандарт застосовується) та МСФЗ (IAS) 20 щодо позик, наданих державою, якщо на момент 

визнання такої позики iснувала необхiдна iнформацiя. Завдяки даному виключенню компанiї, якi 

вперше застосовують МСФЗ, будуть звiльненi вiд ретроспективної оцiнки ранiше наданих їм 

державою позик по ставкою нижче ринкової. Поправка набуває чинностi для рiчних звiтних 

перiодiв, що починаються 01.01.2013 р. або пiсля цiєї дати. Поправка не матиме впливу на 

фiнансову звiтнiсть Пiдприємства. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових 

зобов’язань» Згiдно з даними поправкам, компанiї зобов'язанi розкривати iнформацiю про права 

на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних угодах (наприклад, угоди про надання забезпечення). 

Завдяки таким вимогам користувачi будуть мати iнформацiю, корисної для оцiнки впливу угод 

про взаємозалiк на фiнансове становище компанiї. Новi вимоги щодо розкриття iнформацiї 

застосовуються до всiх визнаним фiнансовим iнструментам, якi згортаються в вiдповiдно до 

МСФЗ (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї». Вимоги в щодо розкриття 



iнформацiї також застосовуються до визнаних фiнансових iнструментiв, якi є предметом 

юридично закрiпленого генеральної угоди про взаємозалiк або аналогiчного угоди незалежно вiд 

того, чи пiдлягають вони взаємозалiком згiдно МСФЗ (IAS) 32. Поправки не зроблять впливу на 

фiнансове становище або результати дiяльностi Пiдприємства. Поправки набувають чинностi для 

рiчних перiодiв, що починаються 01.01.2013 р. або пiсля цiєї дати. 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» МСФЗ (IFRS) 9, випущений за 

результатами першого етапу проекту Ради з МСФЗ по замiнi МСФЗ (IAS) 39, застосовується у 

вiдношеннi класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, як вони визначенi 

в МСФЗ (IAS) 39. Спочатку передбачалося, що стандарт набере силу для рiчних звiтних перiодiв, 

що починаються 01.01.2013 р. або пiсля цiєї дати, але в внаслiдок випуску Поправок до МСФЗ 

(IFRS) 9 «Дата обов'язкового застосування МСФЗ (IFRS) 9 i перехiднi вимоги до розкриття 

iнформацiї », опублiкованих в груднi 2011 р., дата обов'язкового застосування була перенесена на 

01.01.2015 р. У ходi подальших етапiв Рада з МСФЗ розгляне облiк хеджування i знецiнення 

фiнансових активiв. Застосування першого етапу МСФЗ (IFRS) 9 може мати вплив на 

класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв Пiдприємства, але не матиме впливу на класифiкацiю i 

оцiнку фiнансових зобов'язань. Для представлення завершеною картини Пiдприємство оцiнить 

вплив цього стандарту на суми у фiнансовiй звiтностi в ув'язцi з iншими етапами проекту пiсля їх 

публiкацiї. 

МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фiнансова 

звiтнiсть» МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 «Консолiдована та окрема 

фiнансова звiтнiсть», в якiй розглядалося облiк в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Стандарт 

також торкається питань, якi розглядалися в Iнтерпретацiї ПКI-12 «Консолiдацiя - компанiї 

спецiального призначення». МСФЗ (IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка 

застосовується щодо всiх компанiй, включаючи компанiї спецiального призначення. Змiни, що 

вносяться стандартом МСФЗ (IFRS) 10, вимагатимуть вiд керiвництва значно бiльшого обсягу 

суджень при визначеннi того, якi з компанiй контролюються, i отже повиннi консолiдуватися 

материнською компанiєю, нiж при застосуваннi вимог МСФЗ (IAS) 27. Попереднiй аналiз показав, 

що МСФЗ (IFRS) 10 не матиме впливу на iнвестицiї, наявнi у Пiдприємства в даний час. Стандарт 

застосовується до рiчних звiтних перiодiв, починаються 01.01.2013 р. або пiсля цiєї дати. 

МСФЗ (IFRS) 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть» МСФЗ (IFRS) 11 замiнює МСФЗ (IAS) 31 

«Участь у спiльнiй дiяльностi» та Iнтерпретацiю ПКI-13 «Спiльно контрольованi компанiї - 

немонетарнi вклади учасникiв». МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку спiльно 

контрольованих компанiй методом пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього спiльно 

контрольованi компанiї, задовольняють визначенню спiльних пiдприємств, враховуються за 

методом пайової участi. Застосування цього стандарту не має впливу на фiнансове становище 

Пiдприємства. Стандарт набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 01.01.2013 

р. або пiсля цiєї дати.  

МСФЗ (IFRS) 12 мiстить всi вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ 

(IAS) 27 в частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також всi вимоги до розкриття 

iнформацiї, якi ранiше передбачалися МСФЗ (IAS) 31 i МСБО (IAS) 28. Цi вимоги до розкриття 

iнформацiї вiдносяться до часток участi компанiї у дочiрнiх компанiях, спiльнiй дiяльностi, 

асоцiйованих та структурованих компанiях. Введено також ряд нових вимог до розкриття 

iнформацiї, однак застосування стандарту не матиме впливу на фiнансовий стан або фiнансовi 

результати дiяльностi Пiдприємства. Стандарт застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються 01.01.2013 р. або пiсля цiєї дати. 

МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi» МСФЗ (IFRS) 13 об'єднує в одному стандартi всi 

вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi згiдно МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiн для 

випадкiв, коли компанiї зобов'язанi використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки щодо 

оцiнки справедливої вартостi згiдно МСФЗ, коли використання справедливої вартостi вимагається 

або дозволяється. Керiвництво Пiдприємства оцiнює вплив застосування даного стандарту на 

фiнансовий стан i фiнансовi результати його дiяльностi, однак, попереднiй аналiз показав, що 

суттєвих наслiдкiв вiд прийняття даного стандарту не очiкується. Стандарт застосовується до 

рiчних звiтних перiодiв, що починаються 01.01.2013 р. або пiсля цiєї дати. 



Iнтерпретацiя IFRIC 20 «Витрати на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї розроблювального 

вiдкритим способом родовища» Ця iнтерпретацiя застосовується щодо витрат на видалення 

шлакових порiд (розкривнi роботи), що виникають на етапi експлуатацiї розроблювального 

вiдкритим способом родовища. В iнтерпретацiї розглядається метод облiку вигод вiд розкривних 

робiт. Iнтерпретацiя застосовується в вiдношеннi звiтних перiодiв, що починаються 01.01.2013 р. 

або пiсля цiєї дати. Дана iнтерпретацiя не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства. 

«Щорiчнi удосконалення МСФЗ» (травень 2012 р.)  

Перерахованi нижче удосконалення не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства: 

МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» Дане 

вдосконалення роз'яснює, що компанiя, яка припинила застосовувати МСФЗ в минулому i 

вирiшила чи зобов'язана знову складати звiтнiсть згiдно МСФЗ, має право застосувати МСФЗ 

(IFRS) 1 повторно. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не застосовується повторно, компанiя повинна 

ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть як якщо б вона нiколи не припиняла 

застосовувати МСФЗ. 

МСФЗ (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» Дане вдосконалення роз'яснює рiзницю мiж 

додаткової порiвняльної iнформацiєю, представляється на добровiльнiй основi, i мiнiмумом 

необхiдної порiвняльної iнформацiї. як правило, мiнiмально необхiдної порiвняльної iнформацiєю 

є iнформацiя за попереднiй звiтний перiод. 

МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» Дане вдосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини та 

допомiжне обладнання, задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами. 

МСФЗ (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї» Дане вдосконалення роз'яснює, що 

податок на прибуток, що вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, враховується вiдповiдно до 

МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток». 

МСФЗ (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» Дане вдосконалення приводить у вiдповiднiсть 

вимоги щодо розкриття в промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв 

сегмента до вимог стосовно розкриття в нiй iнформацiї про зобов'язання сегмента. Згiдно цього 

роз'яснення, розкриття iнформацiї у промiжнiй фiнансовiй звiтностi також має вiдповiдати 

розкриття iнформацiї в рiчних фiнансових звiтах. Данi удосконалення набувають чинностi для 

рiчних звiтних перiодiв, що починаються 01.01.2013 Р. або пiсля цiєї дати. 

4. Дохiд вiд реалiзацiї 

2012 р. 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 0 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг 496 

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 0 

Всього доходи вiд реалiзацiї: 496 

5. Собiвартiсть реалiзацiї 

2012 р. 

Матерiальнi витрати 0 

Витрати на персонал 227 

Вiдрахування на соцiальнi витрати 91 

Амортизацiя 11 

Iншi 0 

Всього собiвартостi реалiзацiї: 329 

6. Iншi доходи, iншi витрати 

Iншi доходи 2012 р. 

Iншi доходи 0 

Всього iнших доходiв: 0 

Iншi витрати 2012 р. 

Iншi витрати 0 

Всього iнших витрат: 0 

7. Витрати на збут 

2012 р. 

Витрати на збут 0 



Всього витрат на збут: 0 

8. Адмiнiстративнi витрати 

2012 р. 

Адмiнiстративнi витрати 0 

Всього адмiнiстративних витрат: 0 

9. Фiнансовi доходи та витрати 

2012 р. 

Iншi фiнансовi доходи 0 

Фiнансовi витрати 0 

Всього фiнансовi доходи та витрати: 0 

10. Збитки вiд необоротних активiв, призначених для продажу 

Станом на 31.12.2012 р. Пiдприємство не має необоротних активiв, призначених для продажу.  

11. Основнi засоби та нематерiальнi активи 

Пiдприємство не здiйснювало оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу 

на МСФЗ (01.01.2012 р.) та використовує iсторичну собiвартiсть як доцiльну собiвартiсть 

основних засобiв на цю дату. 

За iсторичною вартiстю Будiвлi, споруди Маши¬ни та облад-нання Транс¬порт Меблi та 

при¬ладдя Нематерi-альнi активи Всього 

Первiсна вартiсть на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2012 р. 11027 0 0 0 0 11027 

Надходження 0 0 0 0 0 0 

Вибуття 133 0 0 0 0 133 

Первiсна вартiсть на 31.12.2012 р. 10894 0 0 0 0 10894 

Накопичена амортизацiя на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2012 р. 6544 0 0 0 0 6544 

Нараховано 144 0 144 

Вибуло 133 0 0 0 0 133 

Амортизацiя на 31.12.2012 р. 6555 0 0 0 0 6555 

Станом на 31.12.2012 р. у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби немає. 

12. Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть на Пiдприємствi вiдсутня. 

13. Iнвестицiйна нерухомiсть 

Основних засобiв, якi б могли класифiкуватись як iнвестицiйна нерухомiсть, Пiдприємство не має. 

14. Запаси 

31.12.2012 р. 

Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 15 

Готова продукцiї (за чистою вартiстю реалiзацiї) 88 

Всього запаси: 103 

15. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 

31.12.2012 р. 

Чиста вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi 0 

16. Грошовi кошти 

31.12.2012 р. 

Каса та рахунки в банках, тис. грн. 19 

Всього: 19 

17. Статутний капiтал 

Станом на 31.12.2012 р. зареєстрований та сплачений капiтал складався з 795774 простих акцiй 

номiнальною вартiстю 0,05 грн.  

18. Державнi субсидiї 

Станом на 31.12.2012 р. державнi субсидiї на Пiдприємствi вiдсутнi. 

19. Короткостроковi забезпечення 

Короткостроковi забезпечення на Пiдприємствi не нараховувались. 

20. Короткостроковi позики 

Короткостроковими позиками в 2012 роцi Пiдприємство не користувалось. 

21. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 



31.12.2012 р. 

Торговельна кредиторська заборгованiсть 5 

Розрахунки з бюджетом 4 

Заробiтна плата 12 

Соцiальнi внески 19 

Всього кредиторська заборгованiсть: 40 

22. Пенсiї та пенсiйнi плани 

Пiдприємство не має недержавну пенсiйну програму з визначеними внесками. 

23. Умовнi зобов’язання 

Судовi позови 

Проти Пiдприємства судових позовiв не подавалось. 

Оподаткування 

Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податко¬вому зокрема, 

положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що 

склалася в загалом нестабiльному економiчному сере¬довищi, за якої податковi органи довiльно 

тлумачать аспекти економiчної дiяль¬ностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне 

тлумачення, засно¬ване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Пiдприємства, ймовiрно, що 

Пiдприємство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть 

може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на 

ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiв¬ництва, Пiдприємство сплатило усi податки, тому 

фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть 

переглядатися вiдповiдни¬ми податковими органами протягом трьох рокiв. 

Нестабiльнiсть на мiжнародних та на ринку України 

Протягом останнiх мiсяцiв економiки багатьох країн вiдчули нестабiльнiсть на ринках. Значний 

спад попиту на продук¬цiю вплинув на зупинку виробництва деяких пiдприємств. Внаслiдок 

ситуацiї, яка склалася в Українi та за кордоном, незважаючи на можливе вжи¬вання 

стабiлiзацiйних заходiв українським Урядом, на дату затвердження даної фiнансової звiтностi 

мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Стан еко¬номiчної нестабiльностi може тривати 

i надалi, i як наслiдок, iснує ймовiрнiсть тою, що активи Пiдприємства не зможуть бути 

реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати 

його дiяльностi. 

Економiчне середовище 

Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, 

якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший 

економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським 

Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє 

спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вилив на реалiзацiю 

ак¬тивiв Пiдприємства, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованос¬тi згiдно зi 

строками погашення. 

Керiвництво Пiдприємства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернен¬ня та 

класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Пiдприємство ще 

досi знаходиться пiд виливом нестабiльностi, вказаної вище. 

Знецiнення нацiональної валюти 

Нацiональна валюта - українська гривня знецiнилася у порiвняннi з основними свiтовими 

валютами.  

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат еко¬номiчної 

нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути 

реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичай¬ної дiяльностi Пiдприємства. 

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi за¬ходiв, якi 

знаходяться поза зоною контролю Пiдприємства, спрямованих рiзни¬ми країнами на досягнення 

економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської 

заборгованостi Пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату 



балансу. На думку керiвниц¬тва Пiдприємства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на 

сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї. 

24. Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони 

До пов’язаних сторiн або операцiй з пов’язаними сторонами належать: 

a) пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебу¬вають пiд контролем, 

або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Пiдприємством; 

b) асоцiйованi компанiї; 

c) спiльнi пiдприємства, у яких Пiдприємство є контролюючим учасником; 

d) члени провiдного управлiнського персоналу Пiдприємства; 

e) близькi родичi особи, зазначеної в a) або d); 

f) компанiї, що контролюють Пiдприємства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 

вiдсоток голосiв у Пiдприємствi; 

g) програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Пiдприємс¬тва або будь-якого 

iншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною сторо¬ною Пiдприємства. 

25. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками 

Основнi фiнансовi iнструменти Пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть, 

банкiвськi кредити, цiннi папери, фiнансову оренду. Основною цiл¬лю даних фiнансових 

iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також Пiдприємство 

має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi коштi та 

короткостроковi депозити. 

Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик. Полiтика 

управлiння ризиками включає наступне: 

A. Кредитний ризик. 

Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї 

з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть 

пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов’язаного з iншими 

фiнансовими iнструментами, якi вклю¬чають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, та 

фiнансовi iнвестицiї до по¬гашення, ризик пов'язаний з можливiстю дефолту контрагента, при 

цьому мак¬симальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту. 

B. Ризик лiквiдностi. 

Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. 

Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими 

фiнансовими активами, а також прогнознi потоки гро¬шових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

C. Валютний ризик. 

Валютний ризик визначається як ризик того, то вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься 

внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Пiдприємство контролює валютний ризик шляхом 

управлiння валютною позицiєю. 

D. Управлiння капiталом. 

Пiдприємство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростан¬ня рентабельностi 

капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином, щоб 

забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво Пiдприємства здiйснює огляд структури 

капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його 

складо¬вим ризики. На основi отриманих висновкiв Пiдприємство здiйснює регулювання капiталу 

шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також ви-плати дивiдендiв та 

погашення iснуючих позик. 

26. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 

Довгострокова дебiторська заборго-ванiсть 0 0 0 0 

Торговельна дебi¬торська заборго¬ванiсть 0 0 0 0 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 19 1 19 

Короткостроковi позики 0 0 0 0 

Торговельна кре¬диторська заборго-ванiсть 33 40 33 40 



Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити 

достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв. 

27. Звiтнiсть за сегментами 

Пiдприємство має один основний сегмент: виробництво виробiв з бетону для будiвництва. 

Операцiйнi сегменти Виробництво виробiв з бетону для будiвництва Данi за перiод, який 

закiнчився 31.12.2012 р. 

Дохiд вiд реалiзацiї 0 0 

Iншi доходи 496 496 

Дохiд, усього: 496 496 

Прибуток до оподаткування -- -- 

28. Подiї пiсля Балансу 

Пiсля дати балансу подiй, якi б мали суттєвий вплив на фiнансовий стан Пiдприємства, не 

вiдбувалось. 


