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Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ"

2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
05523398

4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський р-н, 01013, м. Київ, вул. Будiндустрiї , 7

5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 285-54- 24 (044) 285-54- 24

6. Електронна поштова адреса
office@kovalska.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
 (дата)

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"   
 (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці zbkkovalskaya.kiev.ua в мережі Інтернет  
 (адреса сторінки)  (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X



12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X
4) інформація про похідні цінні папери X
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
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. 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)  

Емiтент не брав участi у створеннi юридичної особи. Посада корпоративного секретаря емiтентом не
вводилась. Рейтингування не проводилось та Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня тому, що:
- у статутному фондi товариства державної частки немає; - товариство не має стратегiчного значення



33. Примітки

для економiки та безпеки держави; - товариство не займае монопольного становища. Всi випуски
цiльвих (безпроцентних) облiгацiй погашено. Емiтент не здiйснює види дiяльностi, що класифiкуються
як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї
основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається.
Дисконтнi облiгацiї, цiльовi облiгацiї, похiднi цiннi папери емiтент не випускав. Викуп власних акцiй
протягом звiтного перiоду не здiйснювался. Зобов'язань за кредитами, за фiнансовими iнвестицiями в
корпоративнi права, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iпотечними цiнними
паперами емiтент не має. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не подається. Емiтент
не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв. Iстотнi факти якi потребують надання особливої
iнформацiї згiдно ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" в звiтному перiодi не
вiдбувались. Особлива iнформацiя не подавалась.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 № 051844

3. Дата проведення державної реєстрації
16.01.1995

4. Територія (область)
м. Київ

5. Статутний капітал (грн)
4582814

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)

1047
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.61 Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва
25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
10. Органи управління підприємства

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
2) МФО банку

351005
3) поточний рахунок

26006063077200
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
5) МФО банку

351005
6) поточний рахунок

26006063077200



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

Вид діяльності Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії

(дозволу)

1 2 3 4 5

Господарська дiяльнiсть пов'язана iз створенням
об'єктiв архiтектури. АЕ №639789 30.03.2015 Державна архiтектурно-будiвельна

iнспекцiя України 30.03.2020

Опис ПАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм.С.Ковальської" має намiр подовжити лiцензiю.

 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування
АСОЦIАЦIЯ "ПРОМИСЛОВО-БУДIВЕЛЬНА ГРУПА "КОВАЛЬСЬКА"
2) організаційно-правова форма
510
3) код за ЄДРПОУ
34770377
4) місцезнаходження
02140, м.Київ, ПРОСПЕКТ БАЖАНА, будинок 14
5) опис
ПАТ є членом асоцiацiї. Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 0.00

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади

корпоративного секретаря
Дата призначення особи на посаду

корпоративного секретаря
Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду

корпоративного секретаря

1 2 3

  д/н

Опис Посада корпоративного секретаря емiтентом не вводилась.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,

міжнародне)

Дата визначення або поновлення рейтингової
оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу
емітента або цінних паперів

емітента

1 2 3 4

Рейтингування не проводилось,
iнформацiя про рейтингове агенство

вiдсутня.

уповноважене рейтингове
агентство 31.12.2016 д/н

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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або

учасника
Місцезнаходження

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

кількості)

Регiональне вiддiлення фонду державного майна
України. 19030825

02140 м.Київ
Бульвар Шевченка

50-Г
0

Органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства заводу
залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської. 05523398 01013 м.Київ

Будiндустрiї , 7 0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

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

кількості)

Фiзичнi особи не є засновниками ПАТ. д/н д/н д/н 0

Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента



1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дуднiченко Вiталiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища, Iнститут економiки та бiзнесу, економiст
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЗБК iм. Св. Ковальської", комерцiйний директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 невизначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки Заступника Голови Правлiння визначенi Статутом Товариства та Положенням про Правлiння
товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрання посадової
особи виконано на пiдставi Протоколу б/н засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.
СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" вiд 15.04.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не отримано. Стаж роботи (рокiв) - 11. Попереднi посади:
з 04.09.2009 р. по 28.02.2011 р. - комерцiйний директор в ДП "Бетон Київ" ТОВ "ТКС Бетон"; з 01.03.2011 р. по 29.02.2012 р. -
комерцiйний директор в ТОВ "ТКС Бетон"; з 01.03.2012 р. По 30.04.2012 р. - комерцiйний директор в ТОВ "Златоград"; з
10.05.2012 р. по 07.09.2012 р. - комерцiйний директор в ТОВ "БТК "Слолиця-Сервiс"; з 10.09.2012 р. по 29.11.2013 р. -
начальник вiддiлу виробництва та збуту в ТОВ "Автобудкомплекс-К"; з 02.12.2013 р. по 31.03.2014 р. - заступник комерцiйного
директора в ПАТ "ЗЗБК iм. Св.Ковальської"; з 01.04.2014 р. по теперiшнiй час - комерцiйний директор в ПАТ "ЗЗБК iм. Св.
Ковальської". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних
про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пилипенко Сергiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 820771 27.05.1998 Днiпровським РУ ГУМВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища, Аграрний унiверситет, iнженер
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської", iнженер, заступник комерцiйного директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода
в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрання посадової особи виконано на пiдставi
Протоколу № 21 Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ



КОВАЛЬСЬКОЇ" вiд 15.04.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж роботи (рокiв) - 15. Попереднi посади: ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської", iнженер, заступник
комерцiйного директора. Посадова особа обiймає посаду директора в ТОВ "Iлiон" та в ТОВ "Реабiлiтацiйний центр
"Вiдродження".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних
про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стоянов Денис Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 113294 23.05.1996 Хмельницьким МУ МВС України в м.Хмельницький.
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища, ХТУП; облiк i аудит
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської", бухгалтер ТМУ, головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.06.2008 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагороду за виконня обов'язкiв отримував
згiдно штатного розкладу. Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 12. Попереднi посади: ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй
iм. С.Ковальської", бухгалтер ТМУ. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних
про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Наконечний Iгор Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 195042 16.04.1996 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi.
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут; ПЦБ
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Центробуд проект", головний iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.06.2011 невизначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в
грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 35.



Попереднi посади: ТОВ "Центробуд проект", головний iнженер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких
iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних
про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Суруп Володимир Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 369206 21.11.1996 Ватутiнським РУ ГУ МВС Укрїни в м. Києвi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Бетон Комплекс", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрання посадової особи виконано
на пiдставi Протоколу № 21 Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ
КОВАЛЬСЬКОЇ" вiд 15.04.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж роботи (рокiв) - 28. Попереднi посади: ТОВ "Бетон Комплекс", директор. Посадова особа не працює та не займає посад на
будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних
про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Головаш Валерiй Полiкарпович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 211804 12.08.1999 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища, КПI; iнженер-електрик
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської", головний iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.06.2008 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голова Правлiння визначенi Статутом Товариства та Положенням про Правлiння товариства.
Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не
виплачувалося.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) -



13. Попереднi посади: ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської", головний iнженер. Посадова особа не працює
та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних
про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пилипенко Олександр Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 398294 23.05.2000 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут: iнженер-будiвельник - технолог; Аграрний унiверситет: менеджер-економiст
ЗЕД
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської", генеральний директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду
товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрання посадової
особи виконано на пiдставi Протоколу № 21 Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.
СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" вiд 15.04.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 41. Попереднi посади: ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської",
генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних
про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лимар Олександр Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 183509 24.06.1997 Вiльгородським РУ ГУМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища, Приднiпровська держ. академiя будiвництва i архiтектури, автоматизацiя технологiчних процесiв i виробництв
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Бетон Комплекс", головний iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.06.2011 невизначениий
9) Опис
Повноваження та обов'язки Член Правлiння визначенi Статутом Товариства та Положенням про Спостережню раду.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у складi посадових осiб у



звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи
(рокiв) - 24. Попереднi посади: ТОВ "Бетон Комплекс", головний iнженер. Посадова особа не працює та не займає посад на
будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних
про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Суботенко Микола Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 722264 23.02.2006 Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища,Київський нацiональний економiчний унiвепсетет , бухгалтерський облiк.
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм.С.Ковальської" директор з економiки та фiнансiв.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про Спостережню раду. Винагорода в
грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрання посадової особи виконано на пiдставi
Протоколу № 21 Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ
КОВАЛЬСЬКОЇ" вiд 15.04.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж роботи (рокiв) - 34. Попереднi посади: ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм.С.Ковальської" директор з економiки та
фiнансiв. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних
про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Суботенко Iгор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 809805 18.05.2007 Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi.
4) рік народження**
1985
5) освіта**
Вища ,Київський нацiональний економiчний унiверситет Мiжнародна економiка
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм.С.Ковальської" провiдний iнженер, економiст.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревезiйну комiсiю.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрання посадової особи виконано



на пiдставi Протоколу № 21 Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ
КОВАЛЬСЬКОЇ" вiд 15.04.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж роботи (рокiв) - 8. Попереднi посади: ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм.С.Ковальської" провiдний iнженер,
економiст. Посадова особа обiймає посаду Голови Спостережної ради ПАТ "Закритий недиверсифiкований венчурний
корпоративний iнвестицiйний фонд "Фонд БЕТТА".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних
про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дитиненко Людмила Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 968221 16.05.2002 Деснянським РУ ГУМВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Середня спецiальна, Київський iндустрiальний технiкум, бух. Облiк
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської", економiст.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Член Ревiзiйної комiсiїї визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревезiйну комiсiю.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрання посадової особи виконано
на пiдставi Протоколу № 21 Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ
КОВАЛЬСЬКОЇ" вiд 15.04.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж роботи (рокiв) - 34. Попереднi посади: ПАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської", економiст. Посадова
особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних
про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

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

Член
Ревiзiйної

комiсiї

Пилипенко Сергiй
Олександрович

СН 820771 27.05.1998
Днiпровським РУ ГУМВС

України в м. Києвi
84 0.000458 84 0 0 0

Член
Наглядової

ради

Суруп Володимир
Юрiйович

СН 369206 21.11.1996 Ватутiнським
РУ ГУ МВС Укрїни в м. Києвi 31713 0.172999 31713 0 0 0

Член
Наглядової

ради

Суботенко Микола
Олексiйович

МЕ 722264 23.02.2006
Деснянським РУ ГУ МВС

України в м. Києвi
30613 0.166998 30613 0 0 0

Голова
правлiння

Головаш Валерiй
Полiкарпович

СО 211804 12.08.1999 Ватутiнським
РУ ГУ МВС України в м.Києвi 7062 0.038524 7062 0 0 0

Член
правлiння Стоянов Денис Iванович

НА 113294 23.05.1996
Хмельницьким МУ МВС України

в м.Хмельницький.
0 0 0 0 0 0

Член
Ревiзiйної Дитиненко Людмила СО 968221 16.05.2002 Деснянським 42 0.00022911 42 0 0 0



комiсiї Василiвна РУ ГУМВС України в м. Києвi

Голова
Ревiзiйної

комiсiї

Суботенко Iгор
Миколайович

МЕ 809805 18.05.2007
Деснянським РУ ГУ МВС

України в м. Києвi.
63 0.0003436 63 0 0 0

Член
Правлiння

Дуднiченко Вiталiй
Анатолiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0

Член
Правлiння

Наконечний Iгор
Михайлович

СН 195042 16.04.1996
Московським РУ ГУ МВС

України в м. Києвi.
0 0 0 0 0 0

Член
правлiння

Лимар Олександр
Вiкторович

АЕ 183509 24.06.1997
Вiльгородським РУ ГУМВС

України в Днiпропетровськiй обл.
0 0 0 0 0 0

Голова
Наглядової

ради

Пилипенко Олександр
Сергiйович

СО 398294 23.05.2000
Днiпровським РУ ГУ МВС

України в м.Києвi
120986 0.65999 120986 0 0 0

Усього 190563 1.03954171 190563 0 0 0

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

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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

ТОВ "Бау-Капiтал" 35142753 01011 м. Київ Печерський
м.Київ Панаса Мирного,4 16703197 91.118671 16703197 0 0 0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав

паспорт**

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника
Фiзичнi особи не

володвiють бiльше 10%
акцiй емiтента.

д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0

Усього 16703197 91.118671 16703197 0 0 0

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові позачергові

X  

Дата проведення 21.04.2016

Кворум зборів** 92.16

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, встановлення кiлькiсного
складу та обрання членiв лiчильної комiсiї, встановлення порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Правлiння ПАТ «ЗАВОД
ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт Наглядової ради ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ
КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту ПАТ «ЗАВОД
ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2015 рiк, розподiл прибутку i збиткiв, прийняття рiшення про
виплату дивiдендiв. 6. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань
порядку денного: пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавались. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ
загальних зборiв: позачерговi збори не скликались. Результати розгляду питань порядку денного: Обрали Голову i секретаря Загальних
зборiв. Обрали Лiчильну комiсiю. Встановили порядок проведення Загальних зборiв та затвердити Регламент. Затвердили звiт Правлiння про
результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. Затвердили звiт Наглядової ради за 2015 рiк. Затвердили звiт Ревiзiйної комiсiї про
результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. Затвердили висновок Ревiзiйної комiсiї про пiдтвердження
достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi ПАТ «ЗЗБК iм. С.Ковальської» за 2015 рiк. Затвердили рiчний звiт ПАТ «ЗЗБК iм.
С.Ковальської» за 2015 рiк. Затвердили прибуток за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 р. направити на розвиток
виробництва. Попередньо схвалити значнi правочини. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до
перелiку питань порядку денного не подавались.

 



9. Інформація про дивіденди

 
За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями

Сума
нарахованих
дивідендів,
грн.

0 0 0 0

Нарахування
дивідендів на
одну акцію,
грн.

0 0 0 0

Сума
виплачених
дивідендів,
грн.

0 0 0 0

Дата
складання
переліку
осіб, які
мають право
на
отримання
дивідендів

01.01.2016 01.01.2016 01.01.2015 01.01.2015

Дата
виплати
дивідендів

    

Опис

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 21.04.2016 р. (Протокол №22 вiд 21.04.2016 р.) дивiденди за 2015 рiк не нараховували та не
виплачували. Прибуток направлено на розвиток виробництва. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2017 р. дивiденди за
2016 рiк не нараховувати та не виплачувати. Прибуток направити на розвиток виробництва. Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв:
дивiденди не нараховувались i не виплачувались. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: дивiденди не
нараховувались i не виплачувались. Дата початку виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались i не виплачувались. Розмiр виплати
дивiдендiв: дивiденди не нараховувались i не виплачувались. Порядок виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
Строк виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались i не виплачувались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ
БАНК"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 14282829

Місцезнаходження 04070 м. Київ Подiльський м. Київ вул. Андрiївська, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 294710

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.02.2015

Міжміський код та телефон 044/231-70-89, 231-71-84

Факс 231-71-80

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Опис Публiчне акцiонерне товариство "ПУМБ" здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача.

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

ПАТ „Нацiональний депозитарiй України”

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 04071 м. Київ Подiльський м. Київ вул . Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006

Міжміський код та телефон (044) 279-65-40

Факс 279-13-25



Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Опис ПАТ „Нацiональний депозитарiй України” здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю.

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

ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 30437318

Місцезнаходження 03187 м. Київ Голосiївський м.Київ пр-т Глушкова 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 002126

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.02.2001

Міжміський код та телефон 044 521-65-08

Факс 521-65-07

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

Опис ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" надає аудиторськi послуги емiтенту

 

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

01.06.2010 284/1/10
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000073324
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 0.25 18331256 4582814 100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента
здiйснюється на неорганiзованому ринку. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами
емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: акцiї в
лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: додаткова емiсiя не
здiйснювалась. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення самостiйно. Змiн щодо розмiру статутного фонду, кiлькостi
акцiй їх номiнальної вартостi не було. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2010 р. (Протокол №16 вiд 27.04.2010
р.) перевели у бездокументарну форму iснування усi простi iменнi акцiї Товариства, випущенi у документарнiй формi iснування.

 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
у випуску

(штук)

Форма
існування та

форма випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Процентна
ставка за

облігаціями
(у відсотках)

Термін
виплати

процентів

Сума
виплачених
процентів за

звітний
період (грн)

Дата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

31.07.2014 59/2/2014

Нацiональна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового ринку

1000 30000 Бездокументарні
іменні 30000000 23 згiдно

графiка 6918600 28.02.2020

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: розповсюдження ЦП здiйснюється серед
конкретно визначеного кола осiб. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх
ринках торгiвля не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: облiгацiї в
лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: залучення грошових коштiв для
виробничих потреб. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення самостiйно. Дострокове погашення: не передбачається.

 

19.12.2012 239/2/12

Нацiональна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового ринку

1000 24770 Бездокументарні
іменні 24770000 23 згiдно

графiка 0 31.12.2016

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: розповсюдження ЦП здiйснюється серед



Опис
конкретно визначеного кола осiб. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх
ринках торгiвля не здiйснюється Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: облiгацiї в
лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: залучення грошових коштiв для
виробничих потреб. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення самостiйно. Дострокове погашення: не передбачається.

 

30.09.2014 60/2/2014

Нацiональна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового ринку

1000 30000 Бездокументарні
іменні 30000000 23 згiдно

графiка 6918600 28.02.2020

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: розповсюдження ЦП здiйснюється серед
конкретно визначеного кола осiб. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх
ринках торгiвля не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: облiгацiї в
лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: залучення грошових коштiв для
виробничих потреб. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення самостiйно. Дострокове погашення: не передбачається.

 

30.11.2014 62/2/2014

Нацiональна
комiсiя ц цiнних

паперiв та
фондового ринку

1000 40000 Бездокументарні
іменні 40000000 23 згiдно

графiка 9224800 30.11.2020

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: розповсюдження ЦП здiйснюється серед
конкретно визначеного кола осiб. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх
ринках торгiвля не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: облiгацiї в
лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: залучення грошових коштiв для
виробничих потреб. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення самостiйно. Дострокове погашення: не передбачається.

 

31.10.2014 61/2/2014

Нацiональна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового ринку

1000 30000 Бездокументарні
іменні 30000000 23 згiдно

графiка 6918600 30.08.2020

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: розповсюдження ЦП здiйснюється серед
конкретно визначеного кола осiб. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх
ринках торгiвля не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: облiгацiї в
лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: залучення грошових коштiв для
виробничих потреб. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення самостiйно. Дострокове погашення: не передбачається.

 

31.07.2013 243/2/12

Нацiональна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового ринку

1000 9306 Бездокументарні
іменні 9306000 23 згiдно

графiку 1067212.08 30.06.2017

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: розповсюдження ЦП здiйснюється серед
конкретно визначеного кола осiб. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх
ринках торгiвля не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: облiгацiї в
лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: залучення грошових коштiв для
виробничих потреб. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення самостiйно. Дострокове погашення: не передбачається.

 

20.01.3016 06/2/2016

Нацiональна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового ринку

1000 40000 Бездокументарні
іменні 40000000 23 згiдно з

графiком 6931200 28.02.2021

Опис

нформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: розповсюдження ЦП здiйснюється серед конкретно
визначеного кола осiб. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх ринках торгiвля
не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: облiгацiї в лiстингу/делiстингу не
знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: залучення грошових коштiв для виробничих потреб. Спосiб
розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення самостiйно. Дострокове погашення: за iнiцiативою емiтента.

 

06.07.2016 74/2/2016

Нацiональна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового ринку

1000 30000 Бездокументарні
іменні 30000000 23 згiдно з

графiком 2703300 01.10.2021

Опис

нформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: розповсюдження ЦП здiйснюється серед конкретно
визначеного кола осiб. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх ринках торгiвля
не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: облiгацiї в лiстингу/делiстингу не
знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: залучення грошових коштiв для виробничих потреб. Спосiб
розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення самостiйно. Дострокове погашення: не передбачається.

 

06.07.2016 75/2/2016

Нацiональна
комiсiя з цiнних

паперiв та
фондового ринку

1000 30000 Бездокументарні
іменні 30000000 23 згiдно

графiку 1739100 31.12.2022

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: розповсюдження ЦП здiйснюється серед



Опис
конкретно визначеного кола осiб. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх
ринках торгiвля не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: облiгацiї в
лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: залучення грошових коштiв для
виробничих потреб. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення самостiйно. Дострокове погашення: не передбачається

 

2) дисконтні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва про
реєстрацію випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Номінальна
вартість (грн)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування
та форма випуску

Загальна
номінальна

вартість (грн)

Дата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8

01.01.2016 д/н д/н 0 0 Бездокументарні
іменні 0 31.12.2016

Опис

Емiтент процентнi облiгацiї не випускав. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не
здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо
факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не
подавались. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

 

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував випуск

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
у випуску

(штук)

Форма
існування та

форма випуску

Загальна
номінальна

вартість (грн)

Найменування товару
(послуги), під який
здійснено випуск

Дата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01.01.2016 д/н д/н 0 0 Бездокументарні
іменні 0 д/н 31.12.2016

Опис

Всi випуски цiльвих (безпроцентних) облiгацiй погашено. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами
емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється.
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для
допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не
передбачається.

 

3. Інформація про інші цінні папери

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій,
іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата
випуску

Вид цінних
паперів

Обсяг випуску
(грн)

Обсяг розміщених цінних паперів на
звітну дату (грн) Умови обігу та погашення

1 2 3 4 5

31.12.2016

Акція
привілейована

бездокументарна
іменна

0 0 Пiдприємство iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає
реєстрацiї не випускало.

Опис

ПАТ "Завод ЗБК iм. С.Ковальської"iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) не випускало. Iнформацiя про
внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки,
на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу
цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: факт вiдсутнiй. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не
розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

 

2) інформація про похідні цінні папери

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

Вид похідних
цінніх паперів

Різновид
похідних цінних

паперів
Серія Строк

розміщення
Строк

дії

Строк
(термін)

виконання

Кількість
похідних
цінних

паперів у
випуску

(шт.)

Обсяг
випуску

(грн)
Характеристика базового активу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

31.12.2016 д/н Акція
привілейована

Акція
привілейована

бездокументарна
іменна

д/н д/н д/н д/н 0 0

ПАТ "Завод ЗБК iм.
С.Ковальської" похiднi цiннi

папери не випускало. Торгiвля
на внутрiшнiх та зовнiшнiх
ринках не здiйснюється. В

лiстингу/делiстингу не
знаходяться. Заяви для допуску

на бiржi не подавались.
Додаткова емiсiя не



здiйснювалась.

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

№
з/п

Дата
зарахування/списання

акцій на рахунок/з
рахунку емітента

Вид дії:
викуп/продаж

Кількість акцій,
що

викуплено/продано
(шт.)

Номінальна
вартість

(грн)

Дата реєстрації
випуску акцій, що

викуплено/продано

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску акцій, що
викуплено/продано

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск акцій, що

викуплено/продано

Частка
від

статутного
капіталу

(у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 31.12.2016 викуп 0 0 01.01.2016 д/н д/н 0

Опис Факту викупу/продажу емiтентом власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.

XI. Опис бізнесу

Iсторiя "Бетону вiд Ковальської" - це невiд'ємна частина iсторiї сучасного мiстобудування. Вона розпочалась у пiслявоєннi часи
вiдбудови в рамках виконання програм житлового й цивiльного будiвництва i вже протягом пiвстолiття "Ковальська" - це не
просто найякiснiший український бетон, але й кiлька поколiнь спецiалiстiв та сотнi втiлених у життя проектiв. З моменту свого
заснування у 1956 роцi пiдприємство не припиняло роботи, постiйно вдосконалюючись та розширюючи виробничу базу.
Спочатку у виглядi заводу залiзобетонних конструкцiй №1, згодом цеху комбiнату "Будiндустрiя" до складу якого входив
протягом 26 рокiв, потiм заводу ЗБК-3 Домобудiвельного комбiнату №1, а у 1996 роцi на базi заводу було засновано ВАТ "Завод
ЗБК iм. С. Ковальської". У 1995 роцi органiзовано Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.
Ковальської". Засновниками ВАТ стали Колектив пiдприємства i Фонд комунального майна м. Києва. Загальними зборами
акцiонерiв, якi вiдбулися 16.03.2011 року (Протокол №17 вiд 16.03.2011) вирiшено визначити тип акцiонерного товариства
"Завод залiзобетонних конструкцiй iм. Свiтлани Ковальської" як Публiчне акцiонерне товариство, в зв'язку з чим змiнити
найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. Свiтлани Ковальської" на Публiчне
акцiонерне товариство "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. Свiтлани Ковальської". Змiни зареєстрованi Голосiївською
районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 22.03.2011 р. за №10681050012001947.

 
Структура пiдприємства: - будiвельно монтажне управлiння; - чотири формовочнi корпуси (цехи), - два вiдкритi полiгони, - три
бетонозмiшувальнi вузли, - вiдкритий склад iнертних, - склад цементу i золи, який складається iз 6 силосiв ємнiстю 700т кожен, -
арматурний цех, - допомiжнi цехи. Емiтент дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншиих вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв не має i в найближчий час не планує створювати. Змiн в органiзацiйнiй структурi в звiтному роцi не було.

 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 1047. Середня чисельнiсть позаштатних
працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 3. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного
робочого часу (дня, тижня) (осiб): 50. Фонд оплати працi: 133967,7 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його
збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати працi ПАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй
iм.С.Ковальської" збiльшився на 28412 тис.грн. в зв'язку розмiру середньомiсячної оплати працi. Кадрова програма емiтента,
спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента:в звiтном перiодi емiтент кадрову
програму не розробляв.

 
Емiтент є асоцiйованим членом АТ ХК “Київмiськбуд” за договором про господарське та економiчне спiвробiтництво вiд 05
травня 1998 р. Емiтент є учасником асоцiацiї Промислово будiвельна група „Ковальська” з 2006 року.

 
В звiтному роцi емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 
ПАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм.С.Ковальської" пропозицiй щодо реорганiзацiй з боку третiх осiб в звiтному перiодi не
надходило.

 
Облiкова полiтика здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i
стандартiв бухгалтерського облiку та на пiдставi наказу про облiкову полiтику №4а вiд 05.01.2011 р. Облiковою полiтикою
пiдприємства передбачено прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Оцiнка вибуття запасiв
здiйснюється по методу iдентифiкованої вартостi. Протягом звiтного року облiкова полiтика не змiнювалась.

 
Основними видами дiяльностi товариства є: - виробництво збiрних бетонних та залiзобетонних виробiв; - виробництво
металевих конструкцiй; - виробництво стiнних блокiв; - транспортно-експедицiйнi послуги. Дiяльнiсть Товариства залежить вiд
сезонних змiн. Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з нестабiльнiстю законодавства та зниженням платоспроможностi
споживачiв. Цi ризики неконтрольованi та непередбачуванi. Галузь активно розвивається. Новi тежнологiї в даний час



Товариство не впроваджує. Конкуренцiя в галузi справляє незначний вплив на дiяльнiсть емiтента. Свою дiяльнiсть товариство
планує продовжувати i розвивати в майбутньому. Для виробництва продукцiї використовується тiльки найкраща сировина, яка
пройшла вхiдний контороль i гарантує найвищi показники якостi. Виробництво ведеться на самому сучасному обладнаннi,
аналогiв якому немає в Українi. Зразки продукцiї пройшли тисячi найсуворiших випробувань, якi пiдтвердили її вiдповiднiсть
мiжнародним стандартам якостi. - ринок збуту - це ринок будiвництва в м. Києвi та Київської обл.; - основнi споживачi
продукцiї - юридичнi особи та фiзичнi особи. Будiвельний ринок України характеризується високою динамiкою розвитку, у
зв'язку з чим iснує тенденцiя зростання попиту на виробництво товарного бетону та будiвельних розчинiв i на автоперевезення
продукцiї будiвельного призначення. Постiйний розвиток виробничої бази пiдприємству нарощувати об'єми виробництва. В
зв'язку з розвиненням сучасних будiвельних технологiй, галузi, у якiй здiйснює дiяльнiсть Емiтент, притаманна вiдсутнiсть
сезонного впливу.

 
Основними активами пiдприємства є основнi засоби. ПАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм.С.Ковальської" за останi п'ять
рокiв придбав основних засобiв на суму 57658 тис.грн., в т.ч. в 2012 р. на суму 19921 тис.грн., в 2013 р. на суму 16443 тис.грн.,
в 2014р. - 10695 тис.грн., в 2015 р. - 1373 тис.грн., в 2016 р. - 9226 тис.грн.

 
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами,
зокрема всi правочини, мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного
боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку протягом звiтного
року не укладались.

 
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства за допомогою
журналiв-ордерiв на рахунку 10 "Основнi засоби". В балансi основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю їх придбання. Основнi
засоби вiдображенi в балансi за залишковою вартiстю. Термiни та умови користування основними засобами на пiдприємствi
визначенi в облiковiй полiтицi i обумовлюються строком корисної експлуатацiї, технiчною та проектною документацiєю,
технiчним станом та ступенем зносу. Первiсна вартiсть основних засобiв: 121326 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв:
70,32% Сума нарахованого зносу: 85313 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: придбанням основних
засобiв на 9226 тис.грн., нарахуванням амортизацiї на 11873 тис. грн. та списанням основних засобiв залишковою вартiстю 52
тис.грн. Основних засобiв, що виключенi з активiв та щодо яких iснує обмеження права власностi немає, в заставi основнi
засоби не перебувають. Основнi засоби знаходяться за адресою 01013 м.Київ, вул. Будiндустрiї, 7

 
Основною проблемою дiяльностi вгалузi є вiдсутнiсть стабiльного фiнансування будiвельних об'єктiв.

 
В звiтному перiодi факти виплати штрафних санкцiй вiдсутнi.

 
Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за рахунок власних коштiв. Розрахунки з покупцями здiйснюються на
умовах попередньої оплати.

 
Виконанi всi завдання по виробництву продукцiї по укладеним договорам.

 
Сконцентрувати свою дiяльнiсть на рiшення слiдуючих завданнь: - випуск продукцiї згiдно ринку збуту, - розширення
номенклатури, - зниження собiвартостi, - збiльшення об'єму збуту, - сервiс роботи з замовниками, - освоєння випуску нових
видiв продукцiї, - впровадження прогресивних видiв технологiй.

 
Пiдприємство в звiтному перiодi дослiджень та розробк не проводило.

 
№ п\н Найменування вiдповiдача код ЄДРПОУ Сума Позову або суть спору Дата звернення до суду Короткий опис перебiгу
розгляду справи Результат розгляду справи та виконання рiшення суду 1. ТОВ «БI ЕН Груп» Код 38282607 25547,28 12.02.16р.
Господарський суд Київської областi Рiшення суду вiд 11.04.2015р. по справi №911/535/16 позов задоволено Наказ вiд 10.05.16р.
Заява ВДВС вiд 23.05.16р. 2. ТОВ «Укр-Асфальтбуд» Код 37331642 Договiр №197 Переведення боргу на ТОВ «Укр-
Благоустрiй» Код 39319103 371 247,22 03.12.15 Господарський суд м.Києва Рiшення Господарського суду вiд 01.02.16р. по
справi №910/30672/15 Подана апеляцiйна скарга вiдповiдачем 11.02.16р. Постанова Київського госп.суду вiд 15.03.16 рiшення в
силi Постанова про вiдкриття в/п та арешт майна вiд 08.04.16 Постанова Вищого господарського суду про залишення касацiйної
скарги без задоволення вiд 20.04.16р. Постанова про закiнчення в/п вiд 30.06.16 3. ТОВ «БК Авалон» Код 36998534 Договiр
№262 780513,87 21.07.16 Господарський суд м.Києва Рiшення суду по справi №910/13481/16 вiд 16.09.16 Позов задоволено 4.
ТОВ «Спецтермомонтаж-Енерго» Код 38622372 Договiр №691 399428,60 21.07.16 Господарський суд м.Києва Призначено
розгляд по справi №910/13483/16 ухвала вiд 13.09.16 Борг сплачено Заява вiд 07.09.16р. про вiдмову вiд позову 5. ТОВ
«Компанiя Київбуд» Код 39612040 Договiр №653 148582,09 04.08.16 Господарський суд м.Києва Призначено розгляд по справi



№910/14302/16 ухвала вiд 29.08.16 Борг сплачено Заява вiд 17.08.16р. про вiдмову вiд позову 6. ТОВ «Сучасна будiвля» Код
37143015 177 615,57 15.10.15 Господарський суд м.Києва Рiшення суду вiд 16.09.16 по справi №910/29744/15 Позов задоволено
7. ПАТ «Трест «Київмiськбуд-3» Код 04012678 Дог. №83 49 767,01 02.12.16 Господарський суд м.Києва Рiшення суду вiд
17.01.17 по справi №910/22189/16 Позов задоволено 8. ПАТ «Трест «Київмiськбуд-3» Код 04012678 Дог. №423 52812,06
02.12.16 Господарський суд м.Києва Рiшення суду вiд 13.02.17 по справi №910/22191/16 Позов задоволено 9. ТОВ «Київ буд
комплект» Код 38308310 48188,15 02.12.16 Господарський суд м.Києва Рiшення суду вiд 28.12.16 по справi №910/22187/16
Позов задоволено 10. ПрАТ «Аеробуд» Код 21598792 879 471,86 08.11.16 Господарський суд м.Києва Рiшення суду вiд 12.01.17
по справi №910/20440/16 Позов задоволено 2 933 173,71

 
Товариство займається будiвництвом житлових та нежитлових примiщень, виготовленням та постачанням на будiвельнi
майданчики таких основних будiвельних виробiв як бетоннi сумiшi, будiвельнi матерiали, залiзобетоннi вироби, тобто працює в
будiвельнiй промисловостi м. Києва та Київської областi. Iншої iнформацiї, що може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану
та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. 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: 38712 36013 0 0 38712 36013

будівлі та
споруди 6304 5835 0 0 6304 5835

машини та
обладнання 28083 24907 0 0 28083 24907

транспортні
засоби 3400 4449 0 0 3400 4449

земельні
ділянки 0 0 0 0 0 0

інші 925 822 0 0 925 822

2.
Невиробничого
призначення:

0 0 0 0 0 0

будівлі та
споруди 0 0 0 0 0 0

машини та
обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні
засоби 0 0 0 0 0 0

земельні
ділянки 0 0 0 0 0 0

інвестиційна
нерухомість 0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 38712 36013 0 0 38712 36013

Опис Основнi засоби вiдображенi в балансi за залишковою вартiстю. Пiдприємство основнi засоби не орендує. Термiни та умови користування
основними засобами (за основними групами): Термiни та умови користування основними засобами на пiдприємствi визначенi в
облiковiй полiтицi i обумовлюються строком корисної експлуатацiї, технiчною та проектною документацiєю, технiчним станом та
ступенем зносу. Первiсна вартiсть основних засобiв: 121326 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 70,31% Ступiнь використання
основних засобiв: 100% Сума нарахованого зносу: 85313 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: придбанням
основних засобiв на 9226 тис.грн., нарахуванням амортизацiї 11873 тис. грн. та списанням основних засобiв залишковою вартiстю 52
тис.грн. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: основних засобiв, що виключенi з активiв та щодо яких iснує
обмеження права власностi немає, в заставi основнi засоби не перебувають.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника За звітний період За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис.
грн)

153317 144967

Статутний



капітал (тис.
грн.)

4583 4583

Скоригований
статутний
капітал (тис.
грн)

4583 4583

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю
чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 148734 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 148734 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю
чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 140384 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 140384 тис.грн.

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу
України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата
виникнення

Непогашена частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:  

Зобов'язання за цінними паперами X 230000 X X

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним випуском): X 230000 X X

Процентнi блiгацiї серiї М 30.11.2014 40000 23 30.11.2020

Процентнi блiгацiї серiї J 31.07.2014 30000 23 28.02.2020

Процентнi блiгацiї серiї К 30.09.2014 30000 23 28.02.2020

Процентнi блiгацiї серiї L 31.10.2014 30000 23 30.08.2020

Процентнi блiгацiї серiї N 30.07.2016 40000 23 28.02.2020

Процентнi блiгацiї серiї O 30.07.2016 30000 23 01.10.2021

Процентнi блiгацiї серiї P 31.12.2016 30000 23 01.10.2021

за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

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

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 2596 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X

Інші зобов'язання X 625666 X X

Усього зобов'язань X 858262 X X

Опис: Зобов'язань за кредитами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за iншими цiнними
паперами, за сертифiкатами ФОН, за iпотечними цiнними паперами емiтент не має.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
формі (фізична

од. вим.)

у грошовій
формі

(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої

продукції

у натуральній
формі (фізична

од. вим.)

у грошовій
формі (тіс.

грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої

продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Емiтент не здiйснює види дiяльностi,

передбаченi п.4.15 Глави 3 Рiшення НКЦПФР
№2826 вiд 03.12.2013р

д/н 0 0 д/н 0 0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)

1 2 3



1 Емiтент не здiйснює види дiяльностi, передбаченi п.4.15 Глави 3 Рiшення НКЦПФР
№2826 вiд 03.12.2013р

0

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

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА

«ЄВРОАУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30437318

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, пр. Глушкова, 1, пав. 77

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України 2126 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів**

д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)  

 

д/н

д/н

д/н

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 2014 1 0

2 2015 1 0

3 2016 1 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): Ні

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

 Так Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X

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

 Так Ні

Підняттям карток  X

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X

Інше (запишіть): Ні

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

 Так Ні



Реорганізація  X

Додатковий випуск акцій  X

Унесення змін до статуту  X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X

Інше (запишіть): Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались Так

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 (осіб)

Кількість членів наглядової ради 3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 Так Ні

Складу  X

Організації  X

Діяльності  X

Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не проводила.

 
Оцiнка роботи Наглядової ради не проводилась.
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 24
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 Так Ні

Стратегічного планування  X

Аудиторський  X

З питань призначень і винагород  X

Інвестиційний  X

Інші (запишіть) Комiтети в складi наглядової ради не
створювались.

Інші (запишіть) iншої iнформацiї не має

 
Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.
 
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) Iншої iнформацiї не має

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

 Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X

Відсутність конфлікту інтересів  X

Граничний вік  X

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (запишіть):  X

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

 Так Ні

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

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

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

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

Інше (запишіть) Iншої iнформацiї не має

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

так, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 
Загальні

збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції жодного

органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні

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

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

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

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

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

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

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

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

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні Так 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 Ні Ні Так



 
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): Iншої iнформацiїї не має

 
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 Так Так Так

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

Інформація про склад органів управління
товариства Ні Так Так Так Так

Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так

Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення Ні Так Ні Так Так

Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства Ні Ні Ні Так 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) Iншої iнформацiї не має.



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

 Так Ні

Не задовольняв професійний рівень  X

Не задовольняли умови договору з аудитором  X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X

Інше (запишіть) Аудитора не змiнювали.

 
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) Iншої iнформацiї не має.

 
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) Iншої iнформацiї не має.

 
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): iншої iнформацiї не має.   

 
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? Так
 
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: Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння емiтент не
приймав.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодексу (принципiв, правил) корпоративного
управлiння емiтент не приймав i не оприлюднював.
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

Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння емiтент не приймав i не оприлюднював.

   КОДИ
  Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД

ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ
КОВАЛЬСЬКОЇ"

за ЄДРПОУ 05523398

Територія  за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова
форма господарювання  за КОПФГ 112

Вид економічної
діяльності  за КВЕД 23.61

Середня кількість
працівників 1047  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса вул. Будiндустрiї , 7, м. Київ, Голосiївський р-н, 01013,
(044) 285-54- 24  

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні

стандарти фінансової
звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0

первісна вартість 1001 373 373 0

накопичена амортизація 1002 373 373 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 134946 436524 0

Основні засоби: 1010 38712 36013 0

первісна вартість 1011 112873 121326 0

знос 1012 74161 85313 0



Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 173658 472537 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 66234 91734 0

Виробничі запаси 1101 53225 76101 0

Незавершене виробництво 1102 1468 2160 0

Готова продукція 1103 11452 13388 0

Товари 1104 89 85 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 142288 232869 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 0 0 0

з бюджетом 1135 9101 13707 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0

з нарахованих доходів 1140 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 107310 93203 0

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 168382 75728 0

Готівка 1166 464 684 0

Рахунки в банках 1167 167918 75043 0

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 24317 31801 0

Усього за розділом II 1195 517632 539042 0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0

Баланс 1300 691290 1011579 0

 

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні

стандарти фінансової
звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4583 4583 0



Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0

Додатковий капітал 1410 45534 45534 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 13053 13053 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 81797 90147 0

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 144967 153317 0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 164076 230000 0

Довгострокові забезпечення 1520 6304 8204 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 6304 8204 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного
періоду) 1532 0 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 170380 238204 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 2140 2140 0

за товари, роботи, послуги 1615 127248 92095 0

за розрахунками з бюджетом 1620 953 2596 0

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0

за розрахунками зі страхування 1625 2213 1121 0

за розрахунками з оплати праці 1630 5964 7434 0

за одержаними авансами 1635 181606 460649 0

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 55819 54023 0

Усього за розділом IІІ 1695 375943 620058 0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0

Баланс 1900 691290 1011579 0



 

Примітки Звiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi".

Керівник Головаш Валерiй Полiкарпович
Головний бухгалтер Стоянов Денис Iванович

   КОДИ
  Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД

ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ
КОВАЛЬСЬКОЇ"

за ЄДРПОУ 05523398

 (найменування)   
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 905474 1024310

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 807876 ) ( 876850 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:
 прибуток 2090 97598 147460

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 300476 157298

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції 2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 55502 ) ( 45781 )

Витрати на збут 2150 ( 153919 ) ( 164134 )

Інші операційні витрати 2180 ( 183809 ) ( 77660 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 4844 17183

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 5518 5167

Інші доходи 2240 0 0

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )



Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 10362 22350

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2012 -4004

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 8350 18346

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 8350 18346

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 853557 927626

Витрати на оплату праці 2505 124930 105556

Відрахування на соціальні заходи 2510 26937 42421

Амортизація 2515 11873 11162

Інші операційні витрати 2520 183809 77660

Разом 2550 1201106 1164425

 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 18331256 18331256

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 18331256 18331256

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.04 1

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.04 1

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

 

Примітки Визначення балансового прибутку вiдбувається згiдно з чиним
законодавством України.

Керівник Головаш Валерiй Полiкарпович
Головний бухгалтер Стоянов Денис Iванович

   КОДИ
  Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД

ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ
КОВАЛЬСЬКОЇ"

за ЄДРПОУ 05523398

 (найменування)   
 

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

 



Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1833337 1456308

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 1782 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 437119 347559

Надходження від повернення авансів 3020 13669 1134

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 5518 2353

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 14 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 649 12171

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1186256 ) ( 977514 )

Праці 3105 ( 88920 ) ( 80521 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 30168 ) ( 42152 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 38105 ) ( 79421 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1423 ) ( 3897 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 3717 ) ( 55763 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 32965 ) ( 19761 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1102840 ) ( 476753 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 1359 ) ( 15802 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 3018 ) ( 1710 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -158578 145652

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 100000 255215

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської
одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 34076 ) ( 264538 )

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської
одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 65924 -9323



III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0

Отримання позик 3305 0 0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 0 0

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -92654 136329

Залишок коштів на початок року 3405 168382 32053

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 75728 168382

 

Примітки Звiт про рух грошових коштiв складено згiдно з МСФО7 "Звiт про рух
грошових коштiв"

Керівник Головаш Валерiй Полiкарпович
Головний бухгалтер Стоянов Денис Iванович

   КОДИ
  Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД

ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ
КОВАЛЬСЬКОЇ"

за ЄДРПОУ 05523398

 (найменування)   
 

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

 

Стаття Код рядка
За звітний період За аналогічний період попереднього року

надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування 3500 0 0 0 0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X

збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0

збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць 3515 0 0 0 0

збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0

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

3522 0 0 0 0

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

3523 0 0 0 0



Збиток (прибуток) від реалізації фінансових
інвестицій 3524 0 0 0 0

Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів 3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0

Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів 3552 0 0 0 0

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

3553 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) іншої поточної
дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх
періодів 3556 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) інших оборотних
активів 3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань 3560 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0

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

3561 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563 0 0 0 0

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

3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх
періодів 3566 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) інших поточних
зобов’язань 3567 0 0 0 0

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0

Чистий рух коштів від операційної
діяльності 3195 0 0 0 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X

необоротних активів 3205 0 X 0 X

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 X 0 X

дивідендів 3220 0 X 0 X

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 0 X 0 X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 )

необоротних активів 3260 X 0 X 0

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0

Інші платежі 3290 X 0 X 0



Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності 3295 0 0 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди 3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 0 X 0

Чистий рух коштів від фінансової
діяльності 3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових коштів за звітний
період 3400 0 0 0 0

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X

Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів 3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

 
Примітки  
Керівник  

Головний бухгалтер  

   КОДИ
  Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01

Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД

ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ
КОВАЛЬСЬКОЇ"

за ЄДРПОУ 05523398

 (найменування)   
 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття Код рядка Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року 4000 4583 0 45534 13053 81797 0 0 144967

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований



залишок на
початок року

4095 4583 0 45534 13053 81797 0 0 144967

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 8350 0 0 8350

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені
курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний
дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення



номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в
капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у
капіталі 4295 0 0 0 0 8350 0 0 8350

Залишок на
кінець року 4300 4583 0 45534 13053 90147 0 0 153317

 

Примітки
Власний капiтал Товариства представлено: статутним, , iншим додатковим

капiталом, резервним капiталом та фiнансовим результатом, що iснує у
виглядi нерозподiленого прибутку.

Керівник Головаш Валерiй Полiкарпович
Головний бухгалтер Стоянов Денис Iванович

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності

Текст приміток

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Завод ЗБК iм. С.Ковальської» за рiк, що закiнчився 31.12.2016 року 1. Загальна
iнформацiя про ПАТ «Завод ЗБК iм. С.Ковальської» Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження емiтента Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" Скорочене
найменування (за наявностi) ПАТ "МЕДПРОМПРОЕКТ" Iдентифiкацiйний код 05523398 Органiзацiйно-правова форма Публiчне
акцiонерне товариство Поштовий iндекс 01013 Область, район Голосiївський р-н. Населений пункт м.Київ Вулиця, будинок вул.
Будiндустрiї, 7 Основнi види дiяльностi Код за КВЕД Вид дiяльностi* 23.61 Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва 25.11
Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй 43.12 Пiдготовчi роботи на будiвельному майданчику
43.21 Електромонтажнi роботи 43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування 43.99 Iншi
спецiалiзованi будiвельнi роботи, н. в. i. у. 46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним
обладнанням 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт 71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури 71.12 Дiяльнiсть у сферi
iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах 41.20 Будiвництво житлових i
нежитлових будiвель Iнформацiя про державну реєстрацiю емiтента Серiя i номер свiдоцтва А01 №372606 Номер запису в ЄДР
10681050012001947 Дата державної реєстрацiї 16.01.1995 Орган, що видав свiдоцтво Голосiївська районна у мiстi Києвi
державна адмiнiстрацiя Зареєстрований статутний капiтал (грн.) 4582814 Сплачений статутний капiтал (грн.) 4582814
2.Представлення фiнансової звiтностi та основнi положення облiкової полiтики 2.1 Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Наведена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi („МСФЗ”), прийнятих
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку („РМСБО”), та тлумачень, випущених Комiтетом з тлумачень
Мiжнародної фiнансової звiтностi („КТМФЗ”). За усi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що закiнчився 31 грудня 2012 р.,
Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку
(нацiональнi П(С) БО). Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., є першою фiнансовою звiтнiстю Товариства,
пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ. Див. Примiтку 2.3, в якiй наведена iнформацiя про перехiд Товариства на МСФЗ. Ця
фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi з принципами оцiнки за первiсною вартiстю, та за амортизованою вартiстю
для певних фiнансових iнструментiв. 2.2 Суттєвi положення облiкової полiтики Далi описанi суттєвi положення облiкової
полiтики, використанi Товариством при пiдготовцi фiнансовiй звiтностi. 2.2.1.Функцiональна валюта та валюта представлення –
Функцiональною валютою та валютою представлення даної фiнансової звiтностi компанiї є українська гривня. 2.2.2. Запаси –
Запаси вiдображаються за меншою з: первiсної вартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати
на придбання, мито, витрати на транспортування та вартiсть вантажно-розвантажувальних робiт. Первiсна вартiсть
визначається за методом „ФIФО” (перше надходження – перше вибуття). Чиста вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з
розрахункової цiни продажу, за вирахуванням всiх очiкуваних витрат на реалiзацiю. 2.2.3. Визнання виручки Виручка визнається
у тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариством оцiнюється як вiрогiдне, i якщо виручка може бути надiйно
оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої або такої, що пiдлягає
отриманню винагороди з урахуванням договiрних умов платежу i за вирахуванням податкiв або мита. Товариство аналiзує
укладенi угоди, що передбачають отримання виручки, вiдповiдно певними критерiями з метою визначення того, чи виступає
вона в якостi принципала або агента. Товариство дiйшло висновку, що воно виступає принципалом за усiма такими угодами.
Для визнання виручки також повиннi виконуватися наступнi критерiї: - Виручка вiд продажу товарiв визнається, як правило, при
доставцi товарiв, коли суттєвi ризики i вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця. - Доходи вiд надання послуг
визнаються вiдповiдно до стадiї завершення операцiї на звiтну дату i коли iснує достатня ймовiрнiсть, що товариство отримає
економiчнi вигоди, пов’язанi з цiєю операцiєю. Якщо результат операцiї, пов’язаної з наданням послуг, неможливо визначити
достовiрно, доходи визнаються у тому обсязi, в якому можна вiдшкодувати визнанi витрати. 2.2.4.Дивiденди – Дивiденди,



оголошенi протягом звiтного перiоду, визнаються як розподiл суми нерозподiленого прибутку власникам капiталу протягом
вiдповiдного перiоду, причому сума визнаних, але не сплачених дивiдендiв включається до складу короткострокових зобов’язань.
Будь-якi дивiденди, оголошенi пiсля закiнчення звiтного перiоду, але до ухвалення фiнансової звiтностi до випуску, описуються у
Примiтцi «Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду». 2.2.5.Оренда – Оренда класифiкується як фiнансова оренда, якщо за умовами
оренди орендар приймає на себе усi iстотнi ризики i вигоди, пов’язанi з володiнням активом. Будь-яка iнша оренда класифiкується
як операцiйна. 2.2.6 Податки Витрати з податку на прибуток представляють собою суму поточного податку на прибуток i
вiдстроченого податку. Поточний податок – Податок на прибуток розраховується згiдно з чинним законодавством України.
Податок, який пiдлягає сплатi у поточному перiодi, розраховується виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк.
Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi , тому що в нього не включенi статтi доходiв або
витрат, якi пiдлягають оподатковуванню або вiдносяться на валовi витрати в iнших звiтних перiодах, а також не включаються
статтi, якi нiколи не пiдлягають оподатковуванню або не вiдносяться на валовi витрати в цiлях оподаткування. Вiн розраховується
з використанням податкових ставок, якi дiють протягом звiтного перiоду. Вiдстрочений податок визнається стосовно тимчасових
рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi
використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що
зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть
отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. Податок з продажiв Виручка,
витрати i активи визнаються за вирахуванням суми податку з продажiв, крiм випадкiв, коли: - податок з продажiв, що виник при
купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок з продажiв визнається вiдповiдно
як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат; - дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з
урахуванням суми податку з продажiв. Чиста сума податку з продажiв, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується
йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену в звiтi про фiнансове положення. 2.2.7 Основнi
засоби Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю (умовною вартiстю) за вирахуванням подальшої амортизацiї та
знецiнення. Вiдповiдно до звiльнення за МСФЗ 1, умовна вартiсть на 1 сiчня 2012 року була визначена як справедлива вартiсть
основних засобiв на цю дату i базувалась на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються
обґрунтованими i за результатами яких робляться судження щодо балансової вартостi активiв, а також, частково, на результатах
оцiнки зовнiшнiх незалежних оцiнникiв. У подальшому придбанi Компанiєю основнi засоби облiковуються за первiсною
вартiстю. Первiсна вартiсть об’єкту основних засобiв включає витрати, безпосередньо пов’язанi з його придбанням. Первiсна
вартiсть активiв, створених самими компанiями Компанiї, складається з вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та вiдповiдної
частини виробничих накладних витрат. Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо,
капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються лише у випадку,
якщо вони призводять збiльшення майбутнiх економiчних вигод, пов’язаних з об’єктом основних засобiв. Усi iншi витрати
визнаються у прибутку чи збитку у складi витрат у тому перiодi, в якому вони були понесенi. Визнання основних засобiв
припиняється пiсля їх вибуття або якщо тривале використання активу, яке очiкується, не принесе майбутнiх економiчних вигод.
Прибуток та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз балансовою вартiстю активiв та
визнаються у складi прибутку чи збитку. Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного
зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом наступних строкiв корисного використання активiв: Строк
експлуатацiї, рокiв Будiвлi та споруди 25-60 Виробниче обладнання 3-15 Iнше (меблi, офiсне обладнання, удосконалення
орендованого майна) 3-5 Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Компанiя отримала би у теперiшнiй момент вiд
продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї даного активу вiдповiдав строку
експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю, якщо
Компанiя має намiр використовувати актив до кiнця фiзичного строку його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їх
корисного використання переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. Незавершене будiвництво являє
собою передплату за основнi засоби i вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя цих активiв не
нараховується до моменту їх вводу в експлуатацiю. 2.2.8.Знецiнення основних засобiв та нематерiальних активiв – На кожну
звiтну дату товариство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв та нематерiальних активiв для виявлення будь-яких
ознак того, що данi активи втратили частину своєї вартостi внаслiдок знецiнення. За наявностi таких ознак проводиться оцiнка
суми вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо таке знецiнення мало мiсце). Для
цiлей оцiнки знецiнення активи розподiляються на групи за найнижчими рiвнями, для яких iснують грошовi потоки, якi можна
окремо iдентифiкувати (одиницi, якi генерують грошовi кошти). Сума вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин:
справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж, та вартостi використання. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi
майбутнi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, яка
вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризикiв, характерних для даного активу. Якщо, за оцiнками, сума
вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менша за його балансову вартiсть, то балансова вартiсть активу
(одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми його вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення визнається негайно у
складi прибутку або збитку. Якщо, у подальшому, збиток вiд знецiнення сторнується, то балансова вартiсть активу (одиницi, яка
генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки суми його вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена
балансова вартiсть не перевищувала балансової вартостi, яка була б визначена, якби для активу (одиницi, яка генерує грошовi
кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд знецiнення. Сторнування збитку вiд знецiнення визнається негайно у складi
прибутку або збитку. 2.2.9 Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при початковому визнаннi
оцiнюються за первiсною вартiстю. Пiсля початкового визнання нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд знецiнення (у разi їх наявностi). Нематерiальнi активи,
виготовленi усерединi компанiї, за виключенням капiталiзованих витрат на розробку продуктiв, не капiталiзуються, i вiдповiднi
витрати вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки за звiтний рiк, в якому вiн виникли. Термiн корисного використання
нематерiальних активiв може бути або обмеженим, або невизначеним. Нематерiальнi активи з обмеженим термiном корисного
використання амортизуються впродовж всього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є ознаки знецiнення даного



нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з обмеженим термiном корисного
використання переглядаються, як мiнiмум, у кiнцi кожного звiтного перiоду. Змiна передбачуваного термiну корисного
використання або передбачуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигод, включених в актив, вiдображається у
фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу нарахування амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i враховується як змiна облiкових
оцiнок. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим термiном корисного використання визнаються в звiтi про
прибутки i збитки в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв. Нематерiальнi активи з невизначеним
термiном корисного використання не амортизуються, а тестуються на знецiнення щорiчно або окремо, або на рiвнi пiдроздiлiв що
генерують грошовi потоки. Термiн корисного використання нематерiального активу з невизначеним термiном використання
переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити цей актив в категорiю активiв з
невизначеним термiном корисного використання. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки термiну корисного використання – з
невизначеного на обмежений термiн - здiйснюється на перспективнiй основi. Доход або витрати вiд припинення визнання
нематерiального активу розраховуються як рiзниця мiж чистим доходом вiд вибуття активу i балансовою вартiстю активу, i
признаються в звiтi про прибутки i збитках у момент припинення визнання цього активу. 2.2.10 Фiнансовi активи та
зобов»язання Фiнансовi iнструменти вiдображаються за первiсною вартiстю або амортизованою вартiстю залежно вiд їх
класифiкацiї, суттєвої змiни суми прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов’язань. Первiсна вартiсть – це сума сплачених
грошових коштiв або їх еквiвалентiв або справедлива вартiсть iнших ресурсiв, наданих для придбання активу на дату придбання,
яка включає витрати на проведення операцiї. Оцiнка за первiсною вартiстю застосовується лише до iнвестицiй в iнструменти
капiталу, якi не мають ринкових котирувань i справедлива вартiсть яких не може ути достовiрно визначена Амортизована
вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi
проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi
проценти включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту
вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi
процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi
переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до
балансової вартостi вiдповiдних балансових статей. Iнструмент у подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю, тiльки
якщо цей iнструмент є борговим iнструментом i якщо мета бiзнес-моделi суб’єкта господарювання полягає в утриманнi активу
для одержання грошових потокiв вiдповiдно до договору, та грошовi потоки вiд активу вiдповiдно до договору – це виключно
виплати основної суми боргу та процентiв (тобто вiн має лише базовi характеристики кредиту). Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
– Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають грошовi кошти в касi, грошовi кошти на рахунках в банках та депозити на вимогу.
Дебiторська заборгованiсть - Дебiторська заборгованiсть класифiкується як короткострокова, коли її погашення очiкується
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати. Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не нараховуються вiдсотки i
стосовно якої вплив застосування методу ефективної ставки вiдсотка не є суттєвим, вiдображається за номiнальною вартiстю.
Вiдповiднi резерви на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi визнаються у складi консолiдованого прибутку або збитку,
коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що актив знецiнився. Якщо компанiя визначить, що не iснує об’єктивних свiдчень
знецiнення для iндивiдуально оцiненої дебiторської заборгованостi, незалежно вiд її розмiру, така дебiторська заборгованiсть
включається до групи дебiторської заборгованостi з аналогiчними характеристиками кредитного ризику i оцiнюється на предмет
знецiнення на колективнiй основi. Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення дебiторська заборгованiсть групується на
основi аналогiчних характеристик кредитного ризику. Цi характеристики є важливими для оцiнки майбутнiх потокiв грошових
коштiв для груп таких активiв, оскiльки вони вказують на здатнiсть дебiторiв сплатити усi суми заборгованостi у вiдповiдностi з
договiрними умовами активiв, оцiнка яких здiйснюється. Майбутнi потоки грошових коштiв вiд групи дебiторської заборгованостi,
на предмет знецiнення якої здiйснюється колективна оцiнка, визначаються на основi потокiв грошових коштiв вiд активiв за
договором та досвiду керiвництва щодо сум вiрогiдного прострочення заборгованостi, який враховує результат минулих
збиткових подiй та успiху у вiдшкодуваннi прострочених сум. У минулий досвiд вносяться коригування на основi поточної
iнформацiї, яка пiдлягає спостереженню i яка вiдображає вплив поточних умов, якi не iснували у попереднi перiоди, а також
усунення впливу минулих умов, якi не iснують у поточному перiодi. Кредиторська заборгованiсть – кредиторська заборгованiсть
визнається та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю. Кредиторська заборгованiсть класифiкується як довгострокова,
якщо вона повинна бути погашена протягом перiоду бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати. Кредиторська заборгованiсть, яка
повинна бути погашена протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, класифiкується як короткострокова кредиторська
заборгованiсть. Позики – позики класифiкуються як довгостроковi, якщо вони пiдлягають погашенню протягом перiоду бiльше
дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати. Позики, якi очiкується погасити протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, класифiкуються
як короткостроковi зобов’язання. 2.2.11. Резерви Резерви – Резерви визнаються, коли товариство має поточне юридичне або
конструктивне зобов’язання (на основi правового регулювання або яке витiкає iз обставин) внаслiдок минулих подiй, i при цьому
iснує достатня ймовiрнiсть, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для його погашення, i
можна зробити достовiрну оцiнку даного зобов’язання. Витрати, що вiдноситься до резерву, вiдображується у звiтi про прибутки i
збитки за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються по поточнiй
ставцi до оподаткування, яка вiдображає, коли це прийнятно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо
застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом признається як витрати на фiнансування. Резерв сумнiвних боргiв
Величина резерву сумнiвних боргiв розраховувалась по дебiторської заборгованостi для кожного контрагента, якщо термiн
прострочення боргу складає бiльше 90 календарних днiв з моменту настання термiну платежу. 2.2.12.Капiтал – Капiтал
визнається за справедливою вартiстю внескiв, отриманих Товариством. 2. 3. Перше застосування МСФЗ Фiнансова звiтнiсть за
рiк, що закiнчилась 31 грудня 2012 р., є першою фiнансовою звiтнiстю Товариства, пiдготовленою згiдно МСФЗ. За попереднi
звiтнi перiоди закiнчуючи роком, що закiнчився 31 грудня 2011 р., Товариство готувало фiнансову звiтнiсть згiдно з
нацiональними загальноприйнятими принципами бухгалтерського облiку (нацiональнi П(С) БО). Звiт про фiнансовий стан на
31.12.2016 р. Актив На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 1 3 4 I. Необоротнi активи Нематерiальнi активи: 0 0
первiсна вартiсть 373 373 накопичена амортизацiя 373 373 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 134946 436524 Основнi засоби:



38712 36013 первiсна вартiсть 112873 121326 знос 74161 85313 Iнвестицiйна нерухомiсть: 0 0 первiсна вартiсть 0 0 знос 0 0
Довгостроковi бiологiчнi активи: 0 0 первiсна вартiсть 0 0 накопичена амортизацiя 0 0 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi
облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 0 0 iншi фiнансовi iнвестицiї 0 0 Довгострокова дебiторська
заборгованiсть 0 0 Вiдстроченi податковi активи 0 0 Гудвiл 0 0 Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 0 0 Залишок коштiв у
централiзованих страхових резервних фондах 0 0 Iншi необоротнi активи 0 0 Усього за роздiлом I 173658 472537 II. Оборотнi
активи Запаси 66234 91734 Виробничi запаси 53225 76101 Незавершене виробництво 1468 2160 Готова продукцiя 11452 13388
Товари 89 85 Поточнi бiологiчнi активи 0 0 Депозити перестрахування 0 0 Векселi одержанi 0 0 Дебiторська заборгованiсть за
продукцiю, товари, роботи, послуги 142288 232869 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами 0 0 з
бюджетом 9101 13707 у тому числi з податку на прибуток 0 0 з нарахованих доходiв 0 0 iз внутрiшнiх розрахункiв 0 0 Iнша
поточна дебiторська заборгованiсть 107310 93203 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 0 0 Грошi та їх еквiваленти 168382 75728 Готiвка
464 684 Рахунки в банках 167918 75043 Витрати майбутнiх перiодiв 0 0 Частка перестраховика у страхових резервах 0 0 у тому
числi в: резервах довгострокових зобов’язань 0 0 резервах збиткiв або резервах належних виплат 0 0 резервах незароблених
премiй 0 0 iнших страхових резервах 0 0 Iншi оборотнi активи 24317 31801 Усього за роздiлом II 517632 539042 III. Необоротнi
активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 0 0 Баланс 691290 1011579 Пасив На початок звiтного перiоду На кiнець
звiтного перiоду I. Власний капiтал Зареєстрований (пайовий) капiтал 4583 4583 Внески до незареєстрованого статутного
капiталу 0 0 Капiтал у дооцiнках 0 0 Додатковий капiтал 45534 45534 Емiсiйний дохiд 0 0 Накопиченi курсовi рiзницi 0 0
Резервний капiтал 13053 13053 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 81797 90147 Неоплачений капiтал ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капiтал ( 0 ) ( 0 ) Iншi резерви 0 0 Усього за роздiлом I 144967 153317 II. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов’язання 0 0 Пенсiйнi зобов’язання 0 0 Довгостроковi кредити банкiв 0 0 Iншi довгостроковi
зобов’язання 164076 230000 Довгостроковi забезпечення 6304 8204 Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 6304 8204
Цiльове фiнансування 0 0 Благодiйна допомога 0 0 Страховi резерви, у тому числi: 0 0 резерв довгострокових зобов’язань; (на
початок звiтного перiоду) 0 0 резерв збиткiв або резерв належних виплат; (на початок звiтного перiоду) 0 0 резерв незароблених
премiй; (на початок звiтного перiоду) 0 0 iншi страховi резерви; (на початок звiтного перiоду) 0 0 Iнвестицiйнi контракти; 0 0
Призовий фонд 0 0 Резерв на виплату джек-поту 0 0 Усього за роздiлом II 170380 238204 III. Поточнi зобов’язання i забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв 0 0 Векселi виданi 0 0 Поточна кредиторська заборгованiсть: за довгостроковими зобов’язаннями
2140 2140 за товари, роботи, послуги 127248 92095 за розрахунками з бюджетом 953 2596 за у тому числi з податку на прибуток
0 0 за розрахунками зi страхування 2213 1121 за розрахунками з оплати працi 5964 7434 за одержаними авансами 181606 460649
за розрахунками з учасниками 0 0 iз внутрiшнiх розрахункiв 0 0 за страховою дiяльнiстю 0 0 Поточнi забезпечення 0 0 Доходи
майбутнiх перiодiв 0 0 Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 0 0 Iншi поточнi зобов’язання 55819 54023 Усього за
роздiлом III 375943 620058 IV. Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття 0 0 V. Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду 0 0 Баланс 691290 1011579

Продовження тексту приміток

Звiт про сукупний дохiд за 12 мiсяцiв 2016 р. Стаття За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року Чистий дохiд вiд
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 905474 1024310 Чистi заробленi страховi премiї 0 0 Премiї пiдписанi, валова сума 0 0
Премiї, переданi у перестрахування 0 0 Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 0 0 Змiна частки перестраховикiв у
резервi незароблених премiй 0 0 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ( 807876 ) ( 876850 ) Чистi понесенi
збитки за страховими виплатами ( 0 ) ( 0 ) Валовий: прибуток 97598 147460 збиток ( 0 ) ( 0 ) Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах
довгострокових зобов’язань 0 0 Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 0 0 Змiна iнших страхових резервiв, валова
сума 0 0 Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 0 0 Iншi операцiйнi доходи 300476 157298 Дохiд вiд змiни
вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 0 0 Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i
сiльськогосподарської продукцiї 0 0 Адмiнiстративнi витрати ( 55502 ) ( 45781 ) Витрати на збут ( 153919 ) ( 164134 ) Iншi
операцiйнi витрати ( 183809 ) ( 77660 ) Витрат вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю ( 0 ) ( 0 )
Витрат вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї ( 0 ) ( 0 ) Фiнансовий результат вiд
операцiйної дiяльностi: прибуток 4844 17183 збиток ( 0 ) ( 0 ) Дохiд вiд участi в капiталi 0 0 Iншi фiнансовi доходи 5518 5167 Iншi
доходи 0 0 Дохiд вiд благодiйної допомоги 0 0 Фiнансовi витрати ( 0 ) ( 0 ) Втрати вiд участi в капiталi ( 0 ) ( 0 ) Iншi витрати ( 0 ) (
0 ) Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi 0 0 Фiнансовий результат до оподаткування: прибуток 10362 22350
збиток ( 0 ) ( 0 ) Витрати (дохiд) з податку на прибуток -2012 -4004 Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля
оподаткування 0 0 Чистий фiнансовий результат: прибуток 8350 18346 збиток ( 0 ) ( 0 ) Сукупний дохiд 8350 18346 3. Суттєвi
облiковi судження, оцiночнi значення i допущення Пiдготовка фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд її керiвництва
винесення суджень i визначення оцiночних значень i допущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на представлену у
звiтностi суму виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання. Проте
невизначенiсть вiдносно цих допущень i оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть зажадати в майбутньому
iстотних коригувань до балансової вартостi активу або зобов'язання, вiдносно яких приймаються подiбнi допущення i оцiночнi
значення. Судження В процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво використало наступнi судження що
роблять найбiльш суттєвий вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi: Безперервнiсть дiяльностi Компанiї Дана фiнансова
звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення щодо здатностi Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi i з урахуванням того, що вона продовжуватиме свою операцiйну дiяльнiсть у найближчому майбутньому. Визначення, чи
були переданi компанiї iстотнi ризики та винагороди, пов’язанi з володiнням активами – При прийняттi судження щодо визнання
рiзних видiв доходiв вiд реалiзацiї, описаних нижче у цiй Примiтцi, керiвництво брало до уваги детальнi критерiї щодо визнання
доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг викладених в МСБО 18 „Дохiд”. Керiвництво вважає правильним визнання доходу в
момент переходу iстотних ризикiв та винагород, пов’язаних iз володiнням активом, i за умови вiдсутностi триваючого управлiння
проданими активами. Оцiночнi значення i допущення Основнi допущення про майбутнє i iншi основнi джерела невизначеностi в
оцiнках на звiтну дату, якi можуть послужити причиною iстотних коригувань балансової вартостi активiв i зобов'язань впродовж
наступного фiнансового року, розглядаються нижче. Допущення i оцiночнi значення Товариства грунтуються на початкових



даних, якi воно мало в розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансовiй звiтностi. Проте iснуючi обставини i допущення вiдносно
майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольнi Товариству обставини.Такi змiни
вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються. Строки корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть
основних засобiв – Оцiнка строкiв корисного використання та лiквiдацiйної вартостi об’єктiв основних засобiв вимагає вiд
керiвництва застосування професiйних суджень, якi базуються на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi
строкiв корисного використання та лiквiдацiйної вартостi активiв керiвництво враховує умови очiкуваного використання активу,
його моральний знос, фiзичний знос та умови, в яких експлуатується даний актив. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може у
результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. Резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської
заборгованостi – Сума резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi визначається на основi оцiнки
компанiї можливостi вiдшкодувати її у конкретного клiєнта. У випадку погiршення кредитоспроможностi основних клiєнтiв або
коли фактичне невиконання зобов’язань буде перевищувати вiдповiднi оцiнки, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких
оцiнок. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно перенесених податкових
збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю для
цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для
тимчасових рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання у результатi операцiї, яка не є
об’єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний прибуток. Активи та зобов’язання з
вiдстроченого оподаткування визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi введенi в дiю або практично були
введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi
тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що
зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть
отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. Вiд керiвництва вимагається
застосування зваженого професiйного судження для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на
основi вiрогiдного строку та рiвня оподатковуваних прибуткiв у майбутньому, з урахуванням стратегiї майбутнього податкового
планування. Товариство не визнало в звiтному перiодi вiдстроченого податкового активу у зв»язку з тим, що, виходячи з
фiнансово-господарського стану та прогнозу надходження прибуткiв не оцiнює iмовiрнiсть отримання оподатковуваного
прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати вказанi тимчасовi рiзницi. Податки Вiдносно iнтерпретацiї складного
податкового законодавства, змiн в податковому законодавствi, а також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного
доходу iснує невизначенiсть.. Подiбнi вiдмiнностi в iнтерпретацiї можуть виникнути по великiй кiлькостi питань. З урахуванням
значної рiзноманiтностi операцiй Товариства, а також характеру i складностi iснуючих договiрних стосункiв, рiзниця, що виникає
мiж фактичними результатами i прийнятими допущеннями, або майбутнi змiни таких допущень можуть спричинити майбутнi
коригування вже вiдображених в звiтностi сум витрат або доходiв з податку на прибуток. Операцiї з пов’язаними особами. Для
цiлей цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу,
знаходиться пiд спiльним контролем або може мати суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних
рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага
придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. 4. «Аналiтична iнформацiя за окремими статтями Балансу станом
на 31.12.2015 та 31.12.2016 р.» 4.1. Основнi засоби Виробничий комплекс Компанiї розташований на земельнiй дiлянцi, що
видiлена у постiйне користування вiдповiдно до Державного акту на право постiйного користування землею №II-КВ №007278
вiд 28 жовтня 1999 року. Справедлива вартiсть була визначена незалежними оцiнювачами на пiдставi ринкових цiн. Отримана
переоцiнена вартiсть основних засобiв була використана у якостi умовної вартостi для цiлей переходу на МСФЗ вiдповiдно до
МСФЗ 1. Основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi та таких, якi перебувають в заставi немає. У таблицi
представлена iнформацiя про рух та характеристики ОЗ. Групи основних засобiв Залишок на 01.01.2015р., тис.грн. Надiй- шло за
рiк, тис.грн. Вибуло за рiк, тис.грн. Нараховано амортизацiї за рiк, тис.грн. Залишок на 31.12.2015р., тис.грн. первiсна вартiсть
знос первiсна вартiсть знос первiсна вартiсть знос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 21854 15550 187 2
2 656 22039 16204 Машини та обладнання 65753 37670 5897 118 113 9068 71532 46625 Транспортнi засоби 16365 12965 3006
621 576 1912 18750 14301 Iнструменти, прилади, iнвентар 4713 4690 63 24 24 74 4752 4740 Iншi основнi засоби 4188 3286 73 8 6
163 4253 3443 Разом 112873 74161 9226 773 721 11873 121326 85313 4.2. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи
представленi програмним забезпеченням iнформацiйно-комп’ютерних систем. Нематерiальнi активи № п/п Показники Вартiсть 1
2 3 1 Спосiб визначення балансової вартостi первiсна 2 Метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний 3 Термiн користного
використання 3 4 На 31.12.2015 4.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 373 4.2 Накопичена амортизацiя та знецiнення 373 4.3
Балансова вартiсть 5 Змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчується 31.12.2016 5.1 Надiйшло - 5.2 Придбання в результатi
об"єднання бiзнесу - 5.3 Вибуло - 5.4 Нарахована амортизацiя - 5.5 Вибуло амортизацiї - 5.6 Збитки вiд знецiнення, вiднесенi на
фiнансовi результати - 5.7 Збитки вiд знецiнення вiдновленi за рахунок фiнансових результатiв - 6 Переоцiнка 6.1 Знецiнення,
вiднесенi за рахунок iнших сукупних доходiв - 6.2 Збитки вiд знецiнення, вiдновленi за рахунок iнших сукупних доходiв - 6.3 Чистi
курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку у валюту звiтностi - 6.4 Iншi змiни - 7 На 31.12.2016 7.1 Первiсна (переоцiнена)
вартiсть 373 7.2 Накопичена амортизацiя та знецiнення 373 7.3 Балансова вартiсть 4.3. Товарно-матерiальнi запаси У тисячах
українських гривень 31.12.2015 31.12.2016 Сировина 532251 76101 Незавершене виробництво 1468 2160 Готова продукцiя
11452 13388 Товари 89 85 Всього товарно-матерiальних запасiв 66234 91734 4.4.Iншi фiнансовi активи та фiнансовi зобов`язання.
4.4.1.Позики та дебiторська заборгованiсть. Товариство не має довгострокової дебiторської заборгованостi. Короткострокова
дебiторська заборгованiсть представлена: У тисячах українських гривень 31.12.2015 31.12.2016 Дебiторська заборгованiсть за
основною дiяльнiстю 165292 255873 Мiнус: резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за основною дiяльнiстю
23004 23004 Дебiторська заборгованiсть з бюджетом 9101 13707 Iнша дебiторська заборгованiсть 107310 93203 Мiнус: резерв
сумнiвних боргiв по iншiй дебiторськiй заборгованостi Всього дебiторської заборгованостi 258699 339779 Iншi оборотнi активи
24317 31801 Аванси виданi Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi
283016 371580 Дебiторська заборгованiсть виражена у гривнях. Справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi приблизно
дорiвнює її балансовiй вартостi. Аналiз дебiторської заборгованостi за кредитною якiстю наведено далi: 31 грудня 2015 р. 31



грудня 2016 р. У тисячах українських гривень Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiтор-ська забор-
гованiсть Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiтор-ська забор-гованiсть Не прострочена та не сумнiвна
заборгованiсть: 51732 107310 57544 93203 Всього не простроченої та не знецiненої заборгованостi 51732 107310 57544 93203
Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть - - - - - прострочена менше 30 днiв 6602 - 60569 - - прострочена 30-90 днiв 25101 -
48299 - - прострочена 90-180 днiв 3154 - 27925 - - прострочена 180-360 днiв 55699 - 20655 - - прострочена понад 360 днiв - -
17877 - Всього простроченої, але не сумнiвної заборгованостi 90556 - 175325 - Всього сумнiвної дебiторської заборгованостi
23004 - 23004 - Мiнус резерв сумнiвних боргiв 23004 - 23004 - Всього знецiненої заборгованостi - - - - Всього фiнансової
дебiторської заборгованостi 142288 107310 232869 93203 4.4.2.Зобов`язання Кредиторська заборгованiсть за основною
дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть У тисячах українських гривень 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2016 р. Поточна
заборгованiсть за довгостроковими зобов`язаннями 2140 2140 Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 127248
92095 Iнша кредиторська заборгованiсть 55819 54023 Всього фiнансової кредиторської заборгованостi 185207 148258 Аванси
отриманi 181606 460649 Податки до сплати 953 2596 Винагороди та податки на винагороди працiвникам 8177 8555 Розрахунки
по дивiдендах - Всього кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої кредиторської заборгованостi 375943
620058 Справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань, включена у фiнансову звiтнiсть є сумою, на яку може бути
обмiнений iнструмент в результатi поточної угоди мiж сторонами, що бажають здiйснити таку операцiю, вiдмiнною вiд
вимушеного продажу або лiквiдацiї. Для визначення справедливої вартостi використовувалися наступнi методи i допущення :
Справедлива вартiсть грошових коштiв i короткострокових депозитiв, дебiторської i кредиторської заборгованостi за товари,
роботи, послуги, а також iнших короткострокових зобов'язань приблизно рiвна їх балансовiй вартостi з огляду на те, що цi
iнструменти будуть погашенi в найближчим часом. Станом на 31 грудня 2016 р. балансова вартiсть такої дебiторської
заборгованостi та кредиторської заборгованостi, приблизно дорiвнювала її справедливiй вартостi. 4.4.3.Грошовi кошти та
короткостроковi депозити. На 31.12.2016р грошовi кошти та їх еквiваленти складали: У тисячах українських гривень 31 грудня
2015р. 31 грудня 2016 р. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 168382 75728 В тому числi: готiвка 464 684 Рахунки в банках
167918 75044 Всього грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв та банкiвських депозитiв 168382 75728 4.5. Акцiонерний капiтал У
тисячах українських гривень Кiлькiсть акцiй (штук) Загальна сума акцiонерного капiталу,грн.. На 1 сiчня 2016 р. 18 331 256 4
582814 Збiльшення номiнальної вартостi акцiй - - На 31 грудня 2016 р. 18 331 256 4 582814 Станом на 31 грудня 2016 року
ухвалений до випуску, випущений та повнiстю оплачений акцiонерний капiтал складався зi 18 331 256 штук простих акцiй
номiнальною вартiстю 0,25 гривня за акцiю. Випуск акцiй зареєстровано Тер. управлiнням ДКЦПФР в м.Києвi та київськiй обл.,
01.06.2010 р., свiдоцтво про реєстрацiю випуску №284/1/10, мiжнародний iдентифiкацiйний номер UA 4000073324, форма
випуску - бездокументарна. . Дивiденди акцiонерам ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ
КОВАЛЬСЬКОЇ» за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк не нараховувались i не виплачувались. Рiшення
про виплату дивiдендiв буде прийматись на чергових загальних зборах Товариства, якi вiдбудуться 12.04.2017 р. 4.6. Доходи та
витрати Доходи та витрати компанiї вiдображаються вiдповiдно принципам нарахування на дату виконання робiт, надання
послуг. Доходи та витрати вiд операцiйної дiяльностi складаються з доходiв вiд iнвестицiйної дiяльностi . 4.6.1.Доходи та витрати
вiд операцiйної дiяльностi. 2016 2015 Доходи вiд операцiйної дiяльностi 905474 1024310 Iншi операцiйнi доходи 300476 157298
Всього доходiв: 1205950 1181608 Витрати вiд операцiйної дiяльностi 1201106 1164425 Всього витрат: 1201106 1164425 Всього :
4844 17183 Види витрат У тисячах українських гривень 2016 рiк Сировина та матерiали 853557 Заробiтна плата та вiдповiднi
внески до фондiв соцiального страхування 151867 Амортизацiйнi витрати 11873 Iншi витрати 183809 Всього операцiйних витрат
1201106 Включенi до таких категорiй: - собiвартiсть реалiзованої продукцiї 807876 - загальнi та адмiнiстративнi витрати 55502 -
витрати на реалiзацiю 153919 - iншi операцiйнi витрати 183809 Всього операцiйних витрат 1201106 4.6.3.Iншi операцiйнi витрати
У тисячах українських гривень 2015 рiк 2016 рiк Знецiнення дебiторської заборгованостi та авансiв виданих Витрати на
утримання соцiальної iнфраструктури Iншi операцiйнi витрати 77660 183809 Всього iнших операцiйнi витрат, чиста сума 77660
183809 4.7. Податок на прибуток Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтнi роки, що закiнчились 31 грудня
2016 р: Звiт про прибутки або збитки та iнший сукупний дохiд 2015 2016 Поточний податок на прибуток 4004 2012 Вiдстрочений
податок на прибуток: 0 0 Витрати з податку на прибуток, вiдображенi в звiтi про прибутки та збитки 4004 2012 Товариство не
визнало в звiтному перiодi вiдстроченого податкового активу, у зв`язку з тим, що не оцiнює iмовiрнiсть отримання
оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати вказанi тимчасовi рiзницi. 5. Умовнi i договiрнi зобов'язання
Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто змiнюється. Судовi процедури. У
ходi нормального ведення бiзнесу Компанiя час вiд часу одержує претензiї. Компанiя має розробленi та узгодженi з комiтетом
екологiї норми по викидам, а також по каналiзацiйних стоках. 6. Цiлi i полiтика управлiння фiнансовими ризиками У ходi своєї
дiяльностi Компанiя наражається на численнi фiнансовi ризики: ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, цiновий ризик та
ризик процентної ставки грошових потокiв), кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Фiнансовi ризики виникають у зв’язку з
такими фiнансовими iнструментами: фiнансова дебiторська заборгованiсть, банкiвськi депозити, грошовi кошти та їхнi
еквiваленти, кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю, iнша кредиторська заборгованiсть та позиковi кошти. Полiтика
управлiння ризиками спрямована на виявлення та аналiз ризикiв, що можуть мати вплив на Компанiю та її дiяльнiсть,
визначення припустимих рiвнiв ризику та вiдповiдних механiзмiв контролю, монiторинг та управлiння ризиками у встановлених
межах. Кредитний ризик - це ризик фiнансових збиткiв внаслiдок невиконання покупцем або стороною фiнансового iнструменту
своїх договiрних зобов’язань. Вiн виникає переважно у зв’язку з дебiторською заборгованiстю покупцiв. Кредитний ризик
виникає щодо грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв, а також непогашених кредитiв та дебiторської заборгованостi. Управлiння
кредитним ризиком здiйснюється на рiвнi Компанiї шляхом встановлення лiмiтiв за окремими контрагентами. Управлiння
лiквiднiстю Компанiї здiйснюється на основi прогнозу грошових потокiв. Процес управлiння лiквiднiстю Компанiї спрямований
на пiдтримання достатнього резерву лiквiдностi, щоб мати змогу здiйснювати виплати за зобов’язаннями при настаннi їх строку у
стандартних та складних умовах, у той же час уникаючи надлишкових збиткiв та загроз репутацiї Компанiї. Товариство схильне
до ринкового ризику, кредитного ризику i ризику лiквiдностi. Керiвництво Товариства контролює процес управлiння цими
ризиками. Аналiзує i затверджує полiтику управлiння вказаними ризиками. 7.Подiї пiсля звiтного перiоду У Компанiї не вiдбулись
подiї пiсля звiтної дати, якi могли б вплинути на представлену фiнансову звiтнiсть. Голова правління Головаш Валерiй



Полiкарпович Головний бухгалтер Стоянов Денис Iванович
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