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

Мельничук В. А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ І МАШИН"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00222151

4. Місцезнаходження

Україна, 51400, Дніпропетровська область, д/н, м. Павлоград, вул.
Іскровська, буд. 1

5. Міжміський код, телефон та факс

(05632)030118, (05632)030118

6. Електронна поштова адреса

litmash@mail.lisgroup.net

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

25.04.2017
(дата)

2. Річна інформаця опублікована у
д/н, д/н
(дата)
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.palmash.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2017
(дата)

ЗМІСТ
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

X

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі
наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових
цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Товариство не має лiцензiй (дозволів) на окремi види дiяльностi. Iнформацiя про органи управлiння емiтента в розділі
"Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством. В розділі "Основні
відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про
державну реєстрацію в Товаристві немає. Поточного рахунку в іноземній валюті Товариство не має. Емітент не приймав
участі в створенні юридичних осіб. Посада корпоративного секретаря на Товаристві вiдсутня. В розділі "Інформація про
засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)" вказана інформація про
засновників Товариства, їх відсоток у статутному капіталі на момент створення Товариства. Товариство послугами
рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів
не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався. Загальні збори акціонерів у звітному періоді не
скликалися та не проводилися у зв'язку із скрутним фінансовим становищем та введенням процедури санації, тому
інформація про загальні збори акціонері не заповнюється. За результатами звітного та попереднього року рішення
про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася. Облiгацiї (будь-яких видів), iпотечнi цiннi
папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розміщувалися.
викупу та продажу раніше викуплених Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було. Товариство не розміщувало
боргові цінні папери, тому інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється. Особлива
інформація та інформація про іпотечні цінні папери протягом звітного періоду не виникала та не розкривалася.
Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не
розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає. Iпотечне покриття вiдсутнє, тому Інформація
про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр
iпотечних активiв вiдсутнiй. Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. Інформація про випуски іпотечних
сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались).
Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. Сертифiкати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає. У
розділі "Текст аудиторського висновку (звіту)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер,
дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних
паперів. "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не заповнюється, оскільки акціонерне Товариство є публічним.
Емітент є публічним акціонерним товариством, тому фінансова звітність складається відповідно до міжнародних
стандартів, а річна фінансова звітність за П(С)БО не наводиться. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з
тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не
розміщувалися. У товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в роздiлi "Залучення
iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння" не вказана дата його прийняття. Товариство не є
фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється. *Інформацiя про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
значних правочинiв, iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть не заповнюється, оскiльки протягом звiтного перiоду вiдповiднi рiшення органами Товариства
не приймалися.*Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскільки випуск боргових цінних
паперів емітентом не здійснювався, відповідна річна фінансова звітність не складалася.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ І МАШИН"

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

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації

04.08.1995

4. Територія (область)*

Дніпропетровська область

5. Статутний капітал (грн)

3541320

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

50

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

33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового
призначення.
28.91 - Виробництво машин і устатковання для металургії.
28.92 - Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та
будівництва.

10. Органи управління підприємства

д/н

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

ПАТ «ПУМБ»

2) МФО банку

334851

3) Поточний рахунок

260025247

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

Не має

5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

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
Фонд державного майна
України (% на час
заснування товариства)

Код за ЄДРПОУ
засновника
та/або учасника
00032945

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
д/н

Місцезнаходження

Україна, м. Київ, д/н, 01133,
д/н, вул. Генерала
Алмазова, будинок 18/9

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

Усього
___________
* Заповнювати не обов'язково.

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

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

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

Керуючий санацiєю

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

Мельничук Вiктор 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***

1967

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

29

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

Голова правління- ПАТ "Завод "Палмаш"

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

04.11.2013, Безстроково

9) опис

Права та обов'язки керуючого санацією: розпоряджатися майном
боржника, укладати від імені боржника мирову угоду, цивільноправові, трудові та інші угоди, подавати заяви про визнання угод,
укладених боржником, недійсними, відмовитися від виконання
договорів боржника, укладених до порушення провадження у
справі про банкрутство, невиконаних повністю або частково, якщо
виконання договору завдає збитків боржнику або створює умови,
що перешкоджають відновленню платоспроможності боржника,
тощо; здійснювати заходи щодо стягнення дебіторської
заборгованості перед боржником. Розмір виплаченої винагороди у
звітному році склав 153444 грн. В натуральній формі винагорода не
виплачувалась. Змiн у персональному складi, щодо посадової
особи, у звiтному перiоді не було. Непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж
роботи - 29 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5
років: голова правлiння, керуючий санацiєю. Посади на інших
підприємствах не обіймає. Особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних.

1) посада*

Головний бухгалтер

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

Черненко Надiя Якiвна

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***

1956

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

39

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

ТОВ «З-д Павлограджелезобетон»- Головний бухгалтер

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

01.10.1999, Безстроково

9) опис

Повноваження головного бухгалтера: - користуватись матерiалами
та iнформацiєю, що стосуються фiнансово-господарської
дiяльностi пiдприємства; - використовувати наявне технiчне
обладнання та програмне забезпечення, необхiдне для виконання
службових обовязкiв; користуватися Iнтернетом у межах,
необхiдних для виконання посадових обовязкiв; - представляти
iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях (зокрема
державних установах) з питань, що стосуються фiнансовогосподарської дiяльностi пiдприємства; - має право пiдпису
бухгалтерських та податкових документiв i звiтiв у вiдповiдностi до
службових обовязкiв. Обов`язки головного бухгалтера: забезпечувати ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись
єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з
урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї
оброблення облiкових даних; - забезпечувати складання на основi
даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства,
пiдписувати її та подавати в установленi строки користувачам; - за
погодженням з виконавчим органом Товариства забезпечувати
перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством,
проводити розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до
договiрних зобов`язань. Розмір виплаченої винагороди у звітному

році склав 41299 грн. В натуральній формі винагорода не
виплачувалась. Змiн у персональному складi, щодо посадової
особи, у звiтному перiоді не було. Непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж
роботи- 39 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5
років: головний бухгалтер. Посади на інших підприємствах не
обіймає. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада*

Голова наглядової ради (акціонер)

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

Курочка Володимир Гілінович

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***

1957

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

35

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

Голова правління ВАТ «Завод Палмаш»

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

12.03.2014, До переобрання

9) опис

Повноваження: Голова та члени Наглядової ради Товариства
мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях
Правління Товариства, Ревізійної комісії, а також на Загальних
зборах акціонерів Товариства. Наглядова рада має право:Отримувати інформацію про діяльність Товариства. -Заслуховувати
звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих
питань його діяльності. -Залучати експертів для аналізу окремих
питань діяльності Товариства. Обов'язки: Голова Наглядової ради
від імені Товариства укладає з Головою Виконавчого органу
Товариства Контракт найму на роботу; керує роботою Наглядової
Ради; скликає засідання Наглядової Ради; відкриває загальні
збори; організовує обрання секретаря загальних зборів; головує на
засіданнях Наглядової Ради; здійснює інші функції, необхідні для
організації діяльності Наглядової Ради в межах її повноважень.
Розмір виплаченої винагороди у звітному році склав 184965 грн. В
натуральній формі винагорода не виплачувалась. Змiн у
персональному складi, щодо посадової особи, у звiтному перiоді не
було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини
особа не має. Загальний стаж роботи - 35 років. Посади, які особа
обіймала протягом останніх 5 років: Голова Наглядової ради.
Посади на інших підприємствах не обіймає. Особа не надала згоду
на розкриття паспортних даних.

1) посада*

Член Наглядової ради(представник акціонера)

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

Петров Олег Володимирович

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***

1960

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

32

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

Радник Верховної Ради України.

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

12.03.2014, До переобрання

9) опис

Повноваження: Голова та члени Наглядової ради Товариства
мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях
Правління Товариства, Ревізійної комісії, а також на Загальних
зборах акціонерів Товариства. Наглядова рада має право:Отримувати інформацію про діяльність Товариства. -Заслуховувати
звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих
питань його діяльності. -Залучати експертів для аналізу окремих
питань діяльності Товариства. Права, обов’язки та
відповідальність членів Наглядової ради Товариства визначаються
чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову
раду Товариства. Розмір виплаченої винагороди у звітному році
склав 61618 грн. В натуральній формі винагорода не
виплачувалась. Змiн у персональному складi, щодо посадової

особи, у звiтному перiоді не було. Непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж
роботи-32 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5
років: Член Наглядової ради. Посади на інших підприємствах не
обіймає. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада*

Член Наглядової ради (акціонер)

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

Петров Олексiй Олегович

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***

1985

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

10

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

Попередніх посад не займав.

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

12.03.2014, До переобрання

9) опис

Повноваження: Голова та члени Наглядової ради Товариства
мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях
Правління Товариства, Ревізійної комісії, а також на Загальних
зборах акціонерів Товариства. Наглядова рада має право:Отримувати інформацію про діяльність Товариства. -Заслуховувати
звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих
питань його діяльності. -Залучати експертів для аналізу окремих
питань діяльності Товариства. Права, обов’язки та
відповідальність членів Наглядової ради Товариства визначаються
чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову
раду Товариства. Розмір виплаченої винагороди у звітному році
склав 61618 грн. В натуральній формі винагорода не
виплачувалась. Змiн у персональному складi, щодо посадової
особи, у звiтному перiоді не було. Непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж
роботи- 10 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5
років: : Член Наглядової ради. Посади на інших підприємствах не
обіймає. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада*

Член Наглядової ради(представник акціонера)

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

Георгiєв Олександр Афтондiлович

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***

1969

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

25

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

Голова ради директорiв ТОВ "Днiпровський трубний завод".

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

12.03.2014, До переобрання

9) опис

Повноваження: Голова та члени Наглядової ради Товариства
мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях
Правління Товариства, Ревізійної комісії, а також на Загальних
зборах акціонерів Товариства. Наглядова рада має право:Отримувати інформацію про діяльність Товариства. -Заслуховувати
звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих
питань його діяльності. -Залучати експертів для аналізу окремих
питань діяльності Товариства. Права, обов’язки та
відповідальність членів Наглядової ради Товариства визначаються
чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову
раду Товариства. Розмір виплаченої винагороди у звітному році
склав 61618 грн. В натуральній формі винагорода не
виплачувалась. Змiн у персональному складi, щодо посадової
особи, у звiтному перiоді не було. Непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж
роботи- 25 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5
років: Голова ради директорiв, член Наглядової ради. Посади на
інших підприємствах не обіймає. Особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних.

1) посада*

Голова Ревiзiйної комiсiї

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

Солонська Людмила Олександрiвна

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***

1960

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

29

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

Начальник вiддiлу охоронiи працi ВАТ "Завод"Палмаш"

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

12.03.2014, До переобрання

9) опис

Ревізійна комісія має право:-Отримувати від органів управління
Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні
матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 5 робочих днів
після їх письмового запиту -Вимагати від посадових осіб
Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень
Ревізійної комісії. -Отримувати, розглядати звіти аудиторів,
складати відповідні висновки.-Ініціювати питання про
відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними
положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської
діяльності Товариства. -Брати участь з правом дорадчого голосу у
засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного
загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних
зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на
загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку
денного з правом дорадчого голосу. Обов`язки Ревізійної комісії: Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням
Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової
звітності Товариства. -Складати висновки за результатами
перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Правлінню
Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення
перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають
права затверджувати баланс та фінансовий звіт. -Своєчасно
доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради,
Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і
ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях
органів управління. Винагороду, в тому числі в натуральній формі,
посадова особа у звітному періоді не отримувала. Змiн у
персональному складi, щодо посадової особи, у звiтному перiоді не
було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини
особа не має. Загальний стаж роботи- 29 років. Посади, які особа
обіймала протягом останніх 5 років: начальник вiддiлу охоронiи
працi , Голова Ревiзiйної комiсiї. Посади на інших підприємствах не
обіймає. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Бочковський Олександр Сергiйович

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***

1985

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

3

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

Попередні посади не займав.

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

12.03.2014, До переобрання

9) опис

Ревізійна комісія має право:-Отримувати від органів управління
Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні
матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 5 робочих днів
після їх письмового запиту -Вимагати від посадових осіб
Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень
Ревізійної комісії. -Отримувати, розглядати звіти аудиторів,
складати відповідні висновки.-Ініціювати питання про
відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними

положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської
діяльності Товариства. -Брати участь з правом дорадчого голосу у
засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного
загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних
зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на
загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку
денного з правом дорадчого голосу. Обов`язки Ревізійної комісії: Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням
Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової
звітності Товариства. -Складати висновки за результатами
перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Правлінню
Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення
перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають
права затверджувати баланс та фінансовий звіт. -Своєчасно
доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради,
Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і
ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях
органів управління. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у
звітному році не виплачувалась. Змiн у персональному складi, щодо
посадової особи, у звiтному перiоді не було. Непогашених
судимостей за корисливі та посадові злочини особа не має.
Загальний стаж роботи- 3 роки. Посади, які особа обіймала
протягом останніх 5 років: член Ревізійної комісії. Посади на інших
підприємствах не обіймає. Особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Шестов Андрiй Iгоревич

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

6) стаж роботи (років)***

8

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

Перший заступник Голови правлiння ПАТ "АЗМОЛ".

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

12.03.2014, До переобрання

9) опис

Ревізійна комісія має право:-Отримувати від органів управління
Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні
матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 5 робочих днів
після їх письмового запиту -Вимагати від посадових осіб
Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень
Ревізійної комісії. -Отримувати, розглядати звіти аудиторів,
складати відповідні висновки.-Ініціювати питання про
відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними
положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської
діяльності Товариства. -Брати участь з правом дорадчого голосу у
засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного
загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних
зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на
загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку
денного з правом дорадчого голосу. Обов`язки Ревізійної комісії: Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням
Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової
звітності Товариства. -Складати висновки за результатами
перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Правлінню
Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення
перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають
права затверджувати баланс та фінансовий звіт. -Своєчасно
доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради,
Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і
ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях
органів управління. Винагорода, у тому числі в натуральній формі, у
звітному періоді не виплачувалась. Змiн у персональному складi,
щодо посадової особи, у звiтному перiоді не було. Непогашених
судимостей за корисливі та посадові злочини особа не має.
Загальний стаж роботи- 8 років. Посади, які особа обіймала
протягом останніх 5 років: перший заступник Голови правлiння,
член Ревiзiйної комiсiї. Посади на інших підприємствах не обіймає.
Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Тимошенко Вiктор Прокопович

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***

1945

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

37

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

Начальник бюро кадрiв ПАТ "Завод"Палмаш".

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

12.03.2014, До переобрання

9) опис

Ревізійна комісія має право:-Отримувати від органів управління
Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні
матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 5 робочих днів
після їх письмового запиту -Вимагати від посадових осіб
Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень
Ревізійної комісії. -Отримувати, розглядати звіти аудиторів,
складати відповідні висновки.-Ініціювати питання про
відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними
положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської
діяльності Товариства. -Брати участь з правом дорадчого голосу у
засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного
загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних
зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на
загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку
денного з правом дорадчого голосу. Обов`язки Ревізійної комісії: Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням
Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової
звітності Товариства. -Складати висновки за результатами
перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Правлінню
Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення
перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають
права затверджувати баланс та фінансовий звіт. -Своєчасно
доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради,
Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і
ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях
органів управління. Винагорода, у тому числі в натуральній формі, у
звітному періоді не виплачувалась. Змiн у персональному складi,
щодо посадової особи, у звiтному перiоді не було. Непогашених
судимостей за корисливі та посадові злочини особа не має.
Загальний стаж роботи-37 років. Посади, які особа обіймала
протягом останніх 5 років: начальник бюро кадрiв, член Ревiзiйної
комiсiї Посади на інших підприємствах не обіймає. Особа не надала
згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада*

Член Наглядової ради(представник акціонера)

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

Георгiєв Артур Олександрович

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***

1995

5) освіта***

Неповна вища

6) стаж роботи (років)***

3

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

Попередніх посад не займав. Студент.

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

12.03.2014, До переобрання

9) опис

Повноваження: Голова та члени Наглядової ради Товариства
мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях
Правління Товариства, Ревізійної комісії, а також на Загальних
зборах акціонерів Товариства. Наглядова рада має право:Отримувати інформацію про діяльність Товариства. -Заслуховувати
звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих
питань його діяльності. -Залучати експертів для аналізу окремих
питань діяльності Товариства. Права, обов’язки та
відповідальність членів Наглядової ради Товариства визначаються
чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову

раду Товариства. Розмір виплаченої винагороди у звітному році
склав 61618 грн. В натуральній формі винагорода не
виплачувалась. Змiн у персональному складi, щодо посадової
особи, у звiтному перiоді не було. Непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж
роботи- 3 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5
років: член Наглядової ради. Посади на інших підприємствах не
обіймає. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада*

Член Наглядової ради(представник акціонера)

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

Петрова Анна Федорiвна

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***

1986

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

8

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

Головний фахiвець ДП "Укрекоресуси"

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

12.03.2014, До переобрання

9) опис

Повноваження: Голова та члени Наглядової ради Товариства
мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях
Правління Товариства, Ревізійної комісії, а також на Загальних
зборах акціонерів Товариства. Наглядова рада має право:Отримувати інформацію про діяльність Товариства. -Заслуховувати
звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих
питань його діяльності. -Залучати експертів для аналізу окремих
питань діяльності Товариства. Права, обов’язки та
відповідальність членів Наглядової ради Товариства визначаються
чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову
раду Товариства. Розмір виплаченої винагороди у звітному році
склав 61618 грн. В натуральній формі винагорода не
виплачувалась. Змiн у персональному складi, щодо посадової
особи, у звiтному перiоді не було. Непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж
роботи- 8 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5
років: головний фахівець, член Наглядової ради. Посади на інших
підприємствах не обіймає. Особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних.

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

1
Керуючий
санацiєю

Прізвище, ім'я, Паспортні Кількість
Від
по батькові
дані
акцій
загальної
фізичної особи фізичної
(шт.)
кількості
або повне
особи
акцій (у
найменування
(серія,
відсотках)
юридичної
номер,
особи
дата
видачі,
орган,
який
видав)*
або код за
ЄДРПОУ
юридичної
особи
2
Мельничук
Вiктор
Анатолiйович

3

4

д/н, д/н, д/н 2000

5
0.014119

Кількість за видами акцій
прості
іменні

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

6
2000

7
0

8
0

9
0

Головний
бухгалтер

Черненко
Надiя Якiвна

д/н, д/н, д/н 0

0

0

0

0

0

д/н, д/н, д/н 1330929

9.395713

1330929 0

0

0

Член
Петров Олег
д/н, д/н, д/н 0
Наглядової Володимирович
ради

0

0

0

0

0

Член
Петров Олексiй д/н, д/н, д/н 2832772
Наглядової Олегович
ради

19.997995

2832772 0

0

0

Член
Петрова Анна
Наглядової Федорiвна
ради

д/н, д/н, д/н 0

0

0

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Солонська
Людмила
Олександрiвна

д/н, д/н, д/н 0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Бочковський
Олександр
Сергiйович

д/н, д/н, д/н 0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Шестов Андрiй
Iгоревич

д/н, д/н, д/н 0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Тимошенко
Вiктор
Прокопович

д/н, д/н, д/н 570

0.004023

570

0

0

0

д/н, д/н, д/н 0

0

0

0

0

0

Член
Георгiєв Артур д/н, д/н, д/н 0
Наглядової Олександрович
ради

0

0

0

0

0

Усього

29.41185

4166271 0

0

0

Голова
Курочка
Наглядової Володимир
ради
Гiлiнович

Член
Георгiєв
Наглядової Олександр
ради
Афтондiлович

4166271

___________
* Зазначаються 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
Від
Від
акцій
загальної
загальної
(шт.)
кількості
кількості
акцій (у голосуючих
відсотках)
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

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

ТОВАРИСТВО З
36053445 Україна,
3541321
ОБМЕЖЕНОЮ
Дніпропетровська область,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
д/н, 49049, місто Дніпро,
"ДНІПРОВСЬКИЙ
вул. Євпаторійська,
ТРУБНИЙ ЗАВОД"
будинок 40, офіс 7

25

0

3541321 0

0

0

ECLAT INVEST LTD

25

0

3541320 0

0

0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Петров Олексiй
Олегович

01058756 Сполучені Штати Америки,
д/н, 19901, д/н, Delavare
Lane Dover Old Rudnick,30
Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

д/н, д/н, д/н

Усього

3541320

Кількість
Від
Від
акцій
загальної
загальної
(шт.)
кількості
кількості
акцій (у голосуючих
відсотках)
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

2832772

19.997995

0

2832772 0

0

0

9915413

69.997995

0

9915413 0

0

0

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

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

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

Організаційноправова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

Україна, м. Київ, д/н, д/н, 04071, вул. Нижній Вал, будинок 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

д/н

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис

Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію.Не
заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа,
оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що
здійнсює Публічне акціонерне товариство "Національний
депозитарій України" не є ліцензійною.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"

Організаційноправова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21685166

Місцезнаходження

Україна, м. Київ, д/н, д/н, 01033, вул. Жилянська, будинок 43

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АЕ № 263434

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 490-05-00

Факс

044 495-60-83

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис

Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної
установи.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ"

Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21860250

Місцезнаходження

Україна, Дніпропетровська область, д/н, м. Дніпро, 49000, пр-т.
Героїв, будинок 1-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

0402

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(056) 7888745

Факс

(056) 3764740

Вид діяльності

Аудиторськa фiрмa, якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Особа надає аудиторські послуги.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ДНІПРОКОНСУЛЬТ"

Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

24600006

Місцезнаходження

Україна, Дніпропетровська область, д/н, м. Дніпро, 49106,

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ , будинок 35, квартира 264
1731

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(056) 7445476

Факс

(056) 7443052

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту

Опис

Аудиторськa фiрмa складала аудиторський висновок за 2015
звітний рік у 2016 році.

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

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

2

04.11.2011 75/04/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

3

4

Днiпропетровське UA 4000131049
територiальне
управлiння
Державної комiсiї
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

Тип цінного
папера

Форма
існування та
форма випуску

5

6

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

Акція проста
Бездокументарні 0.25
бездокументарна іменні
іменна

7

8

9

14165280 3541320

10
100

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених ринках. На зовнішніх ринках торгівля акціями Товариства не здійснюється. Акціонери
публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства. Фактів лістингу/делістингу цінних
паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося,
розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.

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

Дата державної реєстрації: 04.08.1995. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ
СТАТИСТИКИ:Ідентифікаційний код органу: 21680000;Дата взяття на облік:
01.09.1993ЗАХIДНО-ДОНБАСЬКА ОДПI ГУ ДФС У ДНIПР. ОБЛ:Ідентифікаційний
код органу: 39852710;Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як
платника податків);Дата взяття на облік: 14.09.1995;Номер взяття на облік:
65ЗАХIДНО-ДОНБАСЬКА ОДПI ГУ ДФС У ДНIПР. ОБЛ:Ідентифікаційний код
органу: 39852710;Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску);Дата взяття на облік: 01.01.1991;Номер взяття на облік:
0424042472/04243.11.02.2014 - порушено справу про банкрутство (санація) за
судовим рішенням про проведення санації. Злиття, подiлу, приєднання,
перетворення, видiлу у звiтному перiодi не було.

організаційна структура
емітента, дочірні підприємства,
філії, представництва та інші
відокремлені структурні
підрозділи із зазначенням
найменування та
місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі
відповідно до попередніх звітних
періодів;

Мiсцезнаходження Товариства: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград,
вул. Іскровська, будинок 1/ Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має. Змін в організаційній
структурі порівняно з попереднім звітним періодом: не було.

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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу — 44 оcоби. Середня
численність позаштатних працівників - 15 осіб. Середня численність осіб, які
працюють за сумісництвом - 15 осіб. Чисельність працівників, які працюють на
умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 12 осіб. Фонд оплати праці за 2016
рік склав 2127,0 тис. грн. У 2016 році фонд оплати праці зменшився відносно
попереднього звітного періоду на 918,9 тис.грн. Кадрова програма емітента,
спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам
емітента: навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом
пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та
тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю з вiдрахуванням накопиченої
амортизацiї та накопиченого збитку вiд зменшення корисностi. Амортизацiя
основних засобiв: - для основних засобiв виробничого призначення використовувати
виробничий метод нарахування амортизацiї; - для iнших основних засобiв
амортизацiя нараховується iз застосування прямолiнiйного методу, суть якого
полягає в рiвномiрному списаннi балансової вартостi основних засобiв до їх
лiквiдацiйної вартостi протягом термiну їх корисного використання. Очiкуваний строк

корисного використання активiв перевiряється на кожну звiтну дату та за
необхiдностi переглядається.Нематерiальнi активи: Актив визнається в балансi, як
нематерiальний актив, якщо є можливiсть його iдентифiкувати, коли пiдприємство
здiйснює контроль над ресурсом та iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх
економiчних вигiд вiд його використання. Придбанi нематерiальнi активи первiсно
облiковуються за собiвартiстю та амортизуються прямолiнiйним методом протягом
очiкуваного строку їх корисного використання. Усi нематерiальнi активи мають строк
корисного використання. Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за
найменшою з двох оцiнок: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть
придбаних запасiв складається з цiни придбання, а також всiх iнших витрат
безпосередньо пов'язаних з придбанням. Собiвартiсть готової продукцiї
складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших
прямих витрат та розподiлених загальновиробничих витрат. Оцiнка собiвартостi
вибуття запасiв визначається з використанням методу ФIФО. Для ведення облiку
готової продукцiї ведеться перiодичний облiк та при вибуттi готової продукцiї
здiйснюється оцiнка за методом середньозваженої вартостi. Доходи визначати на
дату вiдвантаження продукцiї, виконання послуг, нарахування вiдсоткiв за методом
нарахування без врахування податку на додану вартiсть, який визначається
вiдповiдно до Податкового кодексу України. Дохiд вiд продажу продукцiї (товарiв)
визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: покупцевi переданi суттєвi
ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на продукцiю (товар), за пiдприємством не
залишається контроль за проданою продукцiєю (товарами); суму доходу можна
достовiрно оцiнити та ймовiрно дiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю;
витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно
оцiнити. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть. Дебiторську
заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання
пiдприємством майбутнiх економiчних вигiд та може бути достовiрно визначена її
сума. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть вiдображається у звiтi про
фiнансовий стан за номiнальною вартiстю з вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Товариство списує торгiвельну та iншу дебiторську заборгованiсть тiльки у випадку
закiнчення строку позовної давностi або при впевненостi неплатоспроможностi
контрагента. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть облiковується за
номiнальною вартiстю та нараховується за фактом виконання контрагентом своїх
договiрних зобов’язань. Товариство списує торгiвельну та iншу кредиторську
заборгованiсть тiльки у випадку закiнчення строку позовної давностi. Метод облiку
та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй- наказом про облікову політику не
встановлений: Довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй товариство не
має.
основні види продукції або
Пiдприємство виробляє навісне обладнання для с/х робіт щілиноріз. Обсяги
послуг, що їх виробляє чи надає
виробництва в натуральному виразі - 3 шт., що в грошовому виразі складає 1260000
емітент, за рахунок продажу
грн.Середньореалізаційна ціна- 420000 грн. Сума виручки в 2016 році склала
яких емітент отримав 10 або
1260000 грн. Сума експорту - 0 грн. Частка експорту в загальному обсязі продажів
більше відсотків доходу за
складає 0%.
звітний рік, у тому числі обсяги
Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг:
виробництва (у натуральному та виробництво запасних частин, вузлів та агрегатів для ливарного обладнання
грошовому виразі),
залишається перспективним напрямком роботи з високою рентабельністю, але в
середньореалізаційні ціни, суму умовах загальноекономічної нестабільності попит залишається непередбачуваним.
виручки, окремо надається
Виробництво гірничо-шахтного устаткування є перспективним напрямком роботи з
інформація про загальну суму
огляду на серійність замовлень. Залежність від сезонних змін є незначною. Основні
експорту, а також частку
клієнти:підприємства металургійної галузі та машинобудівні підприємства, шахти
експорту в загальному обсязі
компанії ДТЕК.Основні ризики в діяльності емітента: нестабільне економічне
продажів, перспективність
середовище в країні, зростання вартості сировини та енергоносіїв. Заходи емітента
виробництва окремих товарів,
щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та
виконання робіт та надання
ринків збуту: розширення номенклатури продукції, освоєння перспективних
послуг; залежність від сезонних інноваційних видів продукції таких як реактор для вироблення діоксиду кремнія,
змін; про основні ринки збуту та щілиноріз з високими технічними характеристиками. Канали збуту- внутрішній ринок.
основних клієнтів; основні
Основні ринки збуту- підприємства металургії, вуглевидобувні підприємства. Методи
ризики в діяльності емітента,
продажу: реклама в інтернеті, адресна реклама, участь у тендерах по профілю
заходи емітента щодо
діяльності підприємства. Джерелами сировини здебільшого є вітчізняні
зменшення ризиків, захисту своєї постачальники (у разі потреби в імпортної сировини – підприємство користується
діяльності та розширення
послугами вітчизняних ділерів). Динаміка цін на сировину нестабільна та має
виробництва та ринків збуту; про негативні тенденції. Доступность сировини: у поточній діяльності використовується
канали збуту й методи продажу, загальнодоступна вітчизняна сировина на 99%. Незначна кількість сировини та
які використовує емітент; про
комплектуючих виробництва Росії та країн Європи закуповується через вітчизняних
джерела сировини, їх
дилерів (~1%). Становище емітнета на ринку: В напрямку виготовлення
доступність та динаміку цін;
високорентабельного обладнання для ливарного виробництва(у минулому основна
інформацію про особливості
спеціалізація підприємства) відбулося значне падіння замовлень, в першу чергу
стану розвитку галузі
внаслідок втрати ринку Росії та країн СНД, які традиційно були нашими основними
виробництва, в якій здійснює
замовниками. Компенсувати ці втрати ринку за рахунок освоєння нових видів
діяльність емітент, рівень
продукції в умовах недостатності власних коштів для інвестування вкрай важко і ці
впровадження нових технологій, процеси займають значний час. Особливості стану розвитку галузі виробництва:
нових товарів, його становище
спостерiгається економiчна криза, що вплинула на ливарне виробництво в цiлому та
на ринку; інформацію про
на пiдприємство. В звітному році нові технології, нові товари не впроваджувались.
конкуренцію в галузі, про
Особливості продукції (послуг):продукція підприємства більшою мірою орієнтована
особливості продукції (послуг)
на промислові підприємства машинобудування, металургії, вуглевидобутку. На ринку
емітента; перспективні плани
машинобудування значна конкуренція. В напрямку виготовлення
розвитку емітента; кількість
високорентабельного обладнання для ливарного виробництва(у минулому основна
постачальників за основними
спеціалізація нашого заводу) відбулося значне падіння замовлень, в першу чергу
видами сировини та матеріалів,
внаслідок втрати ринку Росії та країн СНД, які традиційно були нашими основними
що займають більше 10 відсотків замовниками. Компенсувати ці втрати ринку за рахунок освоєння нових видів
в загальному об'ємі постачання, продукції в умовах недостатності власних коштів для інвестування вкрай важко і ці
у разі якщо емітент здійснює
процеси займають значний час.В найближчій перспективі плануємо з метою
свою діяльність у декількох
організації випуску нової продукції завершити обладнаня дільниці з випробування

країнах, необхідно зазначити ті
країни, у яких емітентом
отримано 10 або більше відсотків
від загальної суми доходів за
звітний рік;

реактору з допоміжним обладнанням за рахунок коштів замовника, організація
дільниці по масовому випуску анкерного кріплення для шахт Павлоградського
регіону, утворення дільниці з виготовлення будівельного риштування з придбанням
стрічкових пил, зварювального обладнання та оснащення необхідними штампами та
кондукторами. З метою покращення фінансового стану приймаються заходи зі
скорочення витрат, в тому числі за рахунок енергозбереження, розробляються
заходи з нарощення об’ємів випуску продукції. Одним з істотних факторів, маючих
значний вплив є економічна ситуація в країні, та фінансовий стан основних
замовників нашої продукції- металургійних та машинобудівних підприємств та
гірничовидобувних підприємств. Значним ризиком при реалізації довготривалих
проектів є нестабільність цін на металопрокат та енергоносії.
Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків в загальному об'ємі постачання: металопрокат- ТОВ АВ Метал груп, ТОВ
«Мир алюминия», ТОВ «Содружество», ТОВ «Гранд-Вітан». Ел. енергія - ДТЄК ПАТ
Дніпрообленерго. Зварювальні матеріали- ТОВ «Промтехсервіс», ПАТ «Лінде Газ
Україна». Фарби - ТОВ ППФ Мобіл. Паливо- ТОВ «Паралель-М ЛТД . Інструменти ПП Ткачук Н.А., ТОВ Інструмент-снаб. Підшипники, метизи -ТОВ «Бізон», ПП
Башкірцева І.П.. Комплектуючі- ТОВ Саліко, ТОВ «Електробуд», ТОВ Екотрейд.
Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають
більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання- 8. Емітент здійснює свою
діяльність лише в межах України.

основні придбання або
відчуження активів за останні
п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції
або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх
необхідно описати, включаючи
суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб
фінансування;

За останні 5 років придбано активів на суму: 156 тис.грн. Продано активів за останні
5 років на суму 2290 тис.грн тис. грн. Лiквiдовано основних активiв за останнi 5 рокiв
на суму 1278 тис грн тис. грн. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або
придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

правочини з власниками істотної
участі, членами наглядової ради
або членами виконавчого органу,
афілійованими особами, зокрема
всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або
його дочірніми/залежними
підприємствами, відокремленими
підрозділами, з одного боку, і
власниками істотної участі,
членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, з
іншого боку. За цими
правочинами зазначаються:
дата, сторони правочину, його
зміст, сума, підстава укладання
та методика ціноутворення,
застосована емітентом для
визначення суми правочину та за
необхідності інша інформація;

Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами у звітному році не було. Правочини,
укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними
підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної
участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку у
звітному році відсутні.

основні засоби емітента,
включаючи об'єкти оренди та
будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі
потужності та ступінь
використання обладнання;
спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних
засобів. Крім того, необхідно
описати екологічні питання, що
можуть позначитися на
використанні активів
підприємства плани
капітального будівництва,
розширення або удосконалення
основних засобів, характер та
причини таких планів, суми
видатків, у тому числі вже
зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати
початку та закінчення діяльності
та очікуване зростання
виробничих потужностей після її
завершення;

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 51412,
Днiпропетровська обл., м. Павлоград ,вул. Iскровська,1. Оренду основних засобів не
здійснює. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства
та використовуються за призначенням. Ступінь використання обладнання 40%.
Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів
Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства відсутні. Планів щодо капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів на кінець звітного періоду Товариство не має.

проблеми, які впливають на
Проблеми, які впливають на діяльність емітента: вiдсутнiсть коштiв, заборгованiсть
діяльність емітента; ступінь
замовникiв, велика вартiсть енергоносiїв, постiйне коливання цiн на металопрокат.
залежності від законодавчих або Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - висока.
економічних обмежень;

факти виплати штрафних
санкцій (штраф, пеня,
неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства;
опис обраної політики щодо
фінансування діяльності
емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб,
можливі шляхи покращення
ліквідності за оцінками фахівців
емітента;

У 2016 році фактів виплати штрафних санкцій (штраф, неустойка, пеня) або
компенсацій за порушення чинного законодавства не було.
Діяльність фінансується за рахунок власних коштів, та передоплат
замовників.Робочого капiталу достатньо для поточних потреб. Оцiнка покращення
шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась.

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

Стратегія подальшої діяльності емітента щодо розширення виробництва: в
найближчій перспективі плануємо з метою організації випуску нової продукції
обладнати дільницю з випробування реактору з допоміжним обладнанням за
рахунок коштів замовника, організація дільниці по масовому випуску анкерного
кріплення для шахт Павлоградського регіону, утворення дільниці з виготовлення
будівельного риштування з придбанням стрічкових пил, зварювального обладнання
та оснащення необхідними штампами та кондукторами; щодо поліпшення
фінансового стану: приймаються заходи зі скорочення витрат, в тому числі за
рахунок енергозбереження, розробляються заходи з нарощення об’ємів випуску
продукції. Одним з істотних факторів, маючих значний вплив є економічна ситуація в
країні, та фінансовий стан основних замовників нашої продукції- металургійних та
машинобудівних підприємств та гірничовидобувних підприємств. Значним ризиком
при реалізації довготривалих проектів є нестабільність цін на металопрокат та
енергоносії.

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

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в
майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Справа №Б24/194-06. Дата відкриття провадження у справі: 21.07.2006р. Сторони:
позивач: Приватне підприємство "Інтехмаш" (ЄДРПОУ 30286625, 51400,
Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ІСКРОВСЬКА, будинок 1). Відповідач:
Публічне Акціонерне Товариство "Павлоградський завод автоматичних ліній і машин"
(ЄДРПОУ 00222151, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ІСКРОВСЬКА,
будинок Розмір позовних вимог: 7319315,62 грн. 1). Зміст позовних вимог:
банкрутство Відкритого Акціонерного Товариства "Павлоградський завод
автоматичних ліній і машин". Ухвалою від 03.10.2014р. припинено процедуру
розпорядження майном Публічного Акціонерного Товариства "Павлоградський
завод автоматичних ліній і машин", та введено процедуру санації. Найменування
суду, в якому розглядається справа: господарський суд Дніпропетровської області.
Поточний стан розгляду: продовжено строк санації Публічного Акціонерного
Товариства "Павлоградський завод автоматичних ліній і машин", м. Павлоград
(ЄДРПОУ 00222151) до 08.05.2017р.; продовжено повноваження керуючого
санацією голови правління Мельничука В.А. до 08.05.2017р.; продовжено
повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Талана Р. Г. Розгляд
справи призначено на 08.05.2017р.. Інші судові справи, за якими розглядаються
позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або
дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступав би
емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступали б
посадові особи емітента, за звітний рік відсутні.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану
та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є
достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента.
Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

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

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

Основні засоби, всього (тис.грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого 5050
призначення:

4795

0

0

5050

4795

будівлі та
споруди

4630

4459

0

0

4630

4459

машини та
обладнання

414

333

0

0

414

333

транспортні
засоби

6

3

0

0

6

3

земельні
ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2.
1
Невиробничого
призначення:

1

0

0

1

1

будівлі та
споруди

1

1

0

0

1

1

машини та
обладнання

0

0

0

0

2

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

5054

4796

0

0

5054

4796

Опис

Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будинки та споруди - до 50 рокiв; машини та
обладнання - до 30 рокiв; транспортні засоби- до 7 років; інші - до 5 років. Умови користування
основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усіма групами використовуються
за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 20634 тис.грн., на
кінець звітного періоду — 20593 тис. грн.Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду75,52%, на кінець звітного періоду- 76,71%. Ступінь використання основних засобів - 40%. Сума
нарахованого зносу на початок звітного періоду- 15583 тис.грн., на кінець звітного періоду — 15797
тис. грн. Обмежень на використання майна протягом звiтного року не було. Орендованих примiщень
та майна товариства немає. Суттєвих змiн в вартості основних засобiв у звітному році не відбулося.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість
чистих активів
(тис.грн.)

-6167

-3057

Статутний
капітал
(тис.грн.)

3541

3541

Скоригований
статутний
капітал
(тис.грн.)

3541

3541

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР
(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi
зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх
перiодiв.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (-6167 тис.грн. ) менше статутного капiталу (3541 тис.грн.). Це не
вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

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

Дата
виникнення

Кредити банку

X

Непогашена частина
боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

X

0

у тому числі:
д/н

д/н

Зобов'язання за цінними
паперами

д/н

д/н

д/н

X

0

X

X

X

0

X

X

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

д/н

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

X

д/н

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

д/н
0

д/н
X

д/н

д/н
X

д/н

0

д/н

д/н
X

д/н
X

д/н

X

д/н

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

д/н

д/н

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

д/н
X

д/н

д/н

0

д/н

д/н
X

X

X

д/н

Податкові зобов'язання

X

8773

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

8074

X

X

Усього зобов'язань

X

16847

X

X

Опис

До інших зобов'язань належить: кредиторська заборгованість за товари, роботи та
послуги, поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування; поточні зобов’язання за
розрахунками з оплати праці; поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами, поточні забезпечення, інші поточні зобов'язання.

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

Основний вид
продукції*

1

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

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

у
грошовій
формі
(тис. грн)

у відсотках до
всієї
виробленої
продукції

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

у
грошовій
формі
(тис. грн)

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

2

3

4

5

6

7

8

1

Механічне
оброблення

1520 шт.

3989.1

94

1640 шт.

4350.7

95

2

Ремонт машин і
устатковання для
добувної
промисловості

15 шт.

243.1

6

15 шт.

243.1

5

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

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матеріали

46

2

Витрати на оплату праці

26

3

Соціальні витрати

6

4

Інші

19

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ"

Код за ЄДРПОУ
21860250
(реєстраційний
номер облікової
картки* платника
податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Героїв, 1-Г
аудиторської
фірми, аудитора
Номер та дата
0402, 26.01.2001
видачі свідоцтва
про включення до
Реєстру
аудиторських фірм
та аудиторів,
виданого
Аудиторською
палатою України
Реєстраційний
номер, серія та
номер, дата видачі
та строк дії
свідоцтва про
внесення до
реєстру
аудиторських
фірм, які можуть
проводити
аудиторські
перевірки
професійних
учасників ринку
цінних паперів**

д/н, д/н, д/н, д/н

Текст
аудиторського
висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ
ЛІНІЙ І МАШИН»» за 2016 рік Засновникам : ПАТ «Завод Палмаш» Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма
“Фінансист» (код ЄДРПОУ- 21860250, адреса: 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра
Яворницького,б.60, к.27.) провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ І МАШИН» (код ЄДРПОУ
00222151, місцезнаходження: 51412, м. Павлоград, Дніпропетровської вул. Іскровська, буд.1, дата
державної реєстрації: 04.08.1995р..(далі – Товариство) що додається, яка складається з балансу
станом на 31 грудня 2016 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів
та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу зазначених
принципів обліку та іншу пояснювальну інформацію. У відповідності до нової редакції Статуту,
Публічне акціонерне товариство «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ І МАШИН»
є правонаступником всіх прав і обов’язків Відкритого акціонерного товариства
ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ І МАШИН» (ідентифікаційний код за ЕДРПОУ
00222151). Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням
описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на
застосуванні вимог МСФЗ.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе
відповідальність за складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною
основою спеціального призначення. Управлінський персонал також несе відповідальність за
такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Фінансова звітність ПАТ «Завод Палмаш» підготовлена згідно з вимогами МСФЗ та Облікової
політики, затверджені наказом по товариству від 01.09.2016р. №72, які використовувались при
веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансових звітів за 2016 рік. Підготовка фінансової
звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та
зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що
відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. Відповідальність аудитора Ми
провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську
діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стан¬дартів аудиту.
Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання
аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Під час пере¬вірки до уваги бралися
тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання

розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження
здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у
фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним
вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду
перевірки. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків,
аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного
подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським
персоналом, та загального подання фінансової звітності. Метою проведення аудиторської
перевірки фінансової звітності є надання аудиторо¬ві можливості висловити думку стосовно того,
чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною
основою фінансової звітності. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової
звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. На нашу думку, отримані аудиторські
докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не отримали належних доказів стосовно
дебіторської заборгованості та зобов`язань в розмірі 45 тис.грн.., відображених на балансі у
складі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги Товариства станом на 31.12.2016р.
Висловлення думки Вважаємо, що зібрана під час перевірки інформація та отримані докази дають
достатньо обґрунтовану підставу для висловлення умовно-позитивної думки стосовно фінансової
звітності. На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки», отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною
основою для висловлення аудиторської думки, щодо фінансової звітності на основі результатів
проведеного нами аудиту. Фінансова звітність станом на 31.12.2016 р. та за рік, що закінчився на
зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи та до
застосування вимог МСФЗ та вимог діючого законодавства. Вартість чистих активів на звітну дату
31.12.2016 р., не відповідає положенням статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №
435- IV. Пояснювальний параграф Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми
звертаємо увагу на існування ризиків подальшого функціонування Товариства. Наразі такі ризики
обумовлені зовнішніми чинниками, які пов’язані з наступним: з загальною економічною ситуацією в
Україні; з політичною ситуацією в державі Україна; з можливим зміненням законодавства у сферах
регулювання діяльності та оподаткування; з іншими чинниками. При цьому вважаємо, що
управлінський персонал відповідно оцінює припущення про безперервність діяльності.
Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму): Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма “Фінансист» свідоцтво № 0402 про внесення до Реєстру аудиторських фірм,
виданого АПУ 26.01.2001 року дію якого подовжено до 26.11.2020 р. рішенням Аудиторської
палати від 26.11.2015 р. № 317/4.№ 224/3, місцезнаходження – 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра
Яворницького, б. 60, оф.27, т. 0562 788-87-45 Аудит проводився на підставі договору від «12»
квітня 2017 р. № 20\11-0-ПрАТ. "24" квітня 2017 р. Директор АФ „Фінансист” - аудитор Поспехова
О.Д. сертифікат серії А № 001277 від 28.04.1994р., чинний до 28.04.2018 р.

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

0

0

2

2015

0

0

3

2014

1

0

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

X

Депозитарна установа
Інше (запишіть): д/н

Ні*

X

X
ні

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

X

Підняттям рук
Інше (запишіть): д/н

Ні*
X

X
ні

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так*

Ні*

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

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

X
ні

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

6

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

4

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

1

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

1

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

1

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

3

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так*

Ні*

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

Наглядова рада самооцінку не
проводила.

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

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

Ні*

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний
Інші (запишіть)

X
У складі наглядової ради
комітетів не створено.

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
Комітети в складі наглядової ради не створено. Оцінка роботи комітетів не проводилася.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 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)

Залежить від середньої
заробітної плати на
підприємстві.

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так*

Ні*

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будьякі вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Ні*

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
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)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора
/ ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 4 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*
Загальні збори
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

ні

так

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 ні
голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для так
голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

Прийняття рішення про
ні
притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого
органу

ні

ні

так

Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних

так

так

ні

ні

акцій
Затвердження зовнішнього
аудитора

ні

Затвердження договорів, щодо яких ні
існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

ні

так

___________
* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів,
враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами
посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? 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 ревізію)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії документів
надаються на
запит акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернетсторінці
акціонерного
товариства

ні

так

так

так

так

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

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

ні

так

так

так

так

так

так

так

Розмір
ні
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років?
Так*

Ні*

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так*
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні*

X
д/н

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

З якої причини було змінено аудитора?
Так*
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні*

X
д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Ні*

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Ні*

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)

д/н

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

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

Ні*

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

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

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
так, плануємо розпочати переговори
так, плануємо розпочати переговори в наступному році
так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

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

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової
установи.

д/н

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
здійснюють контроль за фінансовою установою) (для
юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу
за рік.

д/н

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких
фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

д/н

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року
органами державної влади до фінансової установи, у тому
числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу,
або про відсутність таких заходів.

д/н

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи
управління ризиками та її ключові характеристики або про
відсутність такої системи.

д/н

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування
протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а
також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/н

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в
обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх відсутність.

д/н

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівліпродажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д/н

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними
особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені
протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність.

д/н

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації
(вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
(звіту).

д/н

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора
наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за
ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної
особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д/н

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності

д/н

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі

д/н

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року

д/н

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора

д/н

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх д/н
п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською
палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що
підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг

д/н

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг

д/н

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової
установи, уповноваженого розглядати скарги

д/н

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг д/н

стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

д/н

___________
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Коди

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ
ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ І МАШИН"

Територія
Організаційно-правова
форма
господарювання

Акціонерне товариство

Орган державного
управління

Дата (рік,
місяць, число)

01.01.2017

за ЄДРПОУ

00222151

за КОАТУУ

1212400000

за КОПФГ

230

за СПОДУ

Вид економічної
діяльності

Механічне оброблення металевих виробів

за КВЕД

25.62

Середня кількість
працівників1

50

Одиниця виміру

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

Адреса, телефон

Іскровська,буд.1,м. Павлоград, Дніпропетровська обл., 51412,(05632)030118

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.
Форма N 1
Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Нематеріальні активи:

1000

2

1

первісна вартість

1001

4

4

накопичена амортизація

1002

2

3

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

5051

4796

первісна вартість

1011

20634

20593

знос

1012

15583

15797

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

первісна вартість

1016

0

0

знос

1017

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

первісна вартість

1021

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

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

0

0

1030

інші фінансові інвестиції

1035

437

437

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

5490

5234

I. Необоротні активи

II. Оборотні активи

Код за ДКУД

1801001

Запаси
Виробничі запаси

1100
1101

4264
518

3929
510

Незавершене виробництво

1102

686

643

Готова продукція

1103

2848

2564

Товари

1104

212

212

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

1125

1807

1368

197

124

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

з бюджетом

1135

20

16

у тому числі з податку на прибуток

1136

20

16

з нарахованих доходів

1140

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

10

9

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

10

9

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

0

0

1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

27

0

Усього за розділом II

1195

6326

5446

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

1200

0

0

Баланс

1300

11816

10680

Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3541

3541

Внески до незареєстрованого статутного
капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

3669

3669

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

143

143

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-10410

-13520

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

-3057

-6167

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення

1515
1520

0
0

0
0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

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

1531

0

0

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

1532

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1699

1727

за розрахунками з бюджетом

1620

7460

8773

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

766

748

за розрахунками з оплати праці

1630

1696

2394

за одержаними авансами

1635

902

571

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

490

520

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1860

2114

Усього за розділом IІІ

1695

14873

16847

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

1700

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

11816

10680

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки: д/н

Керівник

Мельничук Віктор Анатолійович
(підпис)

Головний бухгалтер

Черненко Надія Яківна
(підпис)

1

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

Коди
Дата (рік, місяць, 01.01.2017
число)
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ І МАШИН"

за ЄДРПОУ

00222151

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.
I. Фінансові результати
Форма N 2
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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

2000

4594

5216

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

( 5097 )

( 4781 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

0

435

2090

збиток

2095

( 503 )

(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

1416

2622

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

( 3080 )

( 2919 )

Витрати на збут

2150

( 75 )

( 135 )

Інші операційні витрати

2180

( 866 )

( 1848 )

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)

0

0

Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток

2190

збиток

2195

( 3108 )

( 1845 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

3

Інші доходи

2240

0

141

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(2)

(3)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

2275

0

0

Код за ДКУД

1801003

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

збиток

0

0

2295

( 3110 )

( 1704 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

0

0

( 3110 )

( 1704 )

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

збиток

2355

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

-3110

-1704

III. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати

2500

3853

2562

Витрати на оплату праці

2505

2192

3157

Відрахування на соціальні заходи

2510

443

887

Амортизація

2515

254

351

Інші операційні витрати

2520

1685

1352

Разом

2550

8427

8309

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Середньорічна кількість простих акцій

2600

14165280

14165280

Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

2605

14165280

14165280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.21955

-0.12029

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615

-0.21955

-0.12029

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки: д/н

Керівник

Мельничук Віктор Анатолійович
(підпис)

Головний бухгалтер

Черненко Надія Яківна
(підпис)

Коди
Дата (рік, місяць, 01.01.2017
число)
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ І МАШИН"

за ЄДРПОУ

00222151

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.
Форма N 3
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

6611

5040

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

3000

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

649

969

Надходження від повернення авансів

3020

74

11

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

3

Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення
позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

17

27

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

( 4984 )

( 3285 )

3100

Праці

3105

( 999 )

( 2222 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 487 )

( 1120 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 534 )

( 869 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116

(0)

(2)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117

( 332 )

( 428 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів

3118

( 202 )

( 439 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 124 )

( 198 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 110 )

( 100 )

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

( 88 )

( 157 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

25

-1901

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

1

2212

Надходження від отриманих:

3215

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Код за ДКУД

1801004

відсотків
дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 27 )

( 355 )

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

-26

1857

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

242

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

( 242 )

(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

-1

-44

Залишок коштів на початок року

3405

10

54

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

9

10

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки: д/н

Керівник

Мельничук Віктор Анатолійович
(підпис)

Головний бухгалтер

Черненко Надія Яківна
(підпис)

Коди
Дата (рік, місяць, 01.01.2017
число)
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД
АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ І МАШИН"

за ЄДРПОУ

00222151

Звіт про власний капітал
за 2016 рік
Форма N 4
Стаття

1

Код за ДКУД

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

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

3541

3669

0

143

-10410

0

0

-3057

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

3541

3669

0

143

-10410

0

0

-3057

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-3110

0

0

-3110

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

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

1801005

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів
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)
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Примітки до річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Павлоградський завод автоматичних ліній і машин» за рік,
що закінчився 31 грудня 2016 року (ЄДРПОУ 00222151)
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
Публічне акціонерне товариство «Павлоградський завод автоматичних ліній і машин» (надалі -Товариство) було створене 04.08.1995р., як Відкрите
акціонерне товариство «Павлоградський завод автоматичних ліній і машин» 25.05.2011р. Товариство перейменоване у Публічне акціонерне товариство
«Павлоградський завод автоматичних ліній і машин». Основою наданя фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ),
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності
складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням
перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ І МАШИН». Скорочене найменування:
ПАТ «Завод Палмаш». Код за ЄДРПОУ 00222151. Зареєстровано Виконавчим комітетом Павлоградської міської Ради Дніпропетровської області, рішення №
12/22-АО, дата державної реєстрації 04.08.1995р. Місцезнаходження Товариства: 51400, Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Іскровська, 1.
Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від усіх видів підприємницької діяльності не заборонених чинним законодавством України. Представлена
фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі по тексту - МСФЗ), звітність враховує всі прийняті і
діючі в звітному періоді Міжнародні стандарти фінансової звітності та інтерпретації Комітету з МСФЗ, і повністю їм відповідає.
2. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ. Компанія здійснює свою діяльність в Україні. З огляду на цей фактор, на бізнес Товариства впливають економіка і
фінансові потоки України, яким притаманні властивості ринку, який наданий час розвивається. Україна продовжує проведення економічних реформ,
розвиток власного правового поля та законодавчої бази, відповідно до потреб ринкової економіки. Про те законодавча та податкова база в Україні пов’язана
з ризиком неоднозначності тлумачення її вимог, які до того ж схильні до частих змін. Це, в купі з іншими юридичними та фіскальними перешкодами, створює
додаткові проблеми для всіх компаній, що ведуть бізнес в Україні. Майбутня стабільність української економіки багато в чому залежить від початих реформ і
досягнень, а також від ефективності економічних і фінансових заходів, що вживаються урядом країни. Українська економіка слабо захищена від спадів на
фінансових ринках і зниження темпів економічного розвитку в інших частинах світу. У звітному році уряд продовжував вживати заходи з підтримки економіки
країни з метою подолання наслідків глобальної фінансової кризи. У зв’язку з вищенаведеним, керівництво Товариства не може передбачити всі тенденції, які
можуть впливати на галузі економіки України, а також на те, який вплив вони можуть надати на майбутній фінансовий стан і фінансову діяльність
Товариства. Представлена фінансова звітність відображає точку зору керівництва Товариства на те, який вплив надають умови ведення бізнесу в Україна на
діяльність і фінансовий стан Товариства. Майбутній економічний розвиток України залежить, як від зовнішніх факторів, так і від заходів внутрішнього
характеру, що вживаються урядом країни. Керівництво впевнене, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку
Товариства.
3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Облікова політика - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані Компанією при складанні та поданні фінансової
звітності. Положення облікової політики, описані нижче, застосовувались послідовно в усіх звітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності. З.1 .
Доходи і витрати. Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у
вигляді зменшення зобов'язань,
результатом чого є збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників. Витрати - це зменшення економічних вигід
протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів, або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного
капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. Величина доходу (виручки) від продажу товарів, робіт, послуг у ході звичайної
фінансово-господарської діяльності оцінюється за справедливою вартістю отриманого, або такого, що підлягає отриманню, за мінусом повернень і всіх
наданих знижок. Виручка від продажу товарів, робіт, послуг визнається за одночасного виконання наступних умов:- всі істотні ризики і вигоди, які з права
власності переходять від Товариства до покупця (замовника); - Товариство не зберігає за собою ні подальших управлінських функцій в тій мірі, яка зазвичай
асоціюється з правом власності, ні реального контролю над реалізованими товарами, роботами, послугами; - сума виручки може бути надійно оцінена; - існує
ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з операцією; - витрати, які були понесені або будуть понесені у зв’язку з операцією, можуть
бути надійно оцінені. Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат Товариства визначено нарахування, відповідність та обачність.
Доходи (витрати), що сплачуються за результатами місяця нараховуються в останній робочий день місяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що
надаються поетапно, нараховуються після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) робіт, послуг. Доходи (витрати)
за послугами з обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором
результату. Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат є відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним)
витратам, які здійснюються з метою отримання таких доходів. До складу фінансових доходів включаються процентні доходи по розміщеним депозитам в
банках, проценти нараховані по отриманим векселям. Процентний дохід визнається у прибутку або збитку за період у момент виникнення. Щодо усіх
фінансових інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю, і процентних фінансових активів, які класифікуються як такі, що доступні для продажу,
процентний дохід або витрати визнаються з використанням методу ефективного відсотка. Цей метод точно дисконтує очікувані майбутні виплати або
надходження грошових коштів протягом очікуваного строку використання фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої
балансової вартості фінансового активу або зобов'язання. Процентний дохід включається до складу доходів від фінансування в звіті про сукупні прибутки та
збитки. До складу фінансових витрат включаються витрати на виплату відсотків за отриманими кредитами і позиками, прибутки та збитки від дисконтування
фінансових інструментів, а також чистий результат від торгівлі фінансовими інструментами. Чисті фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні
прибутки та збитки. 3.2 Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного періоду та відстрочений
податок. Поточний та відстрочений податки на прибуток відображаються у складі прибутку або збитку за період, за винятком тієї їх частини, яка відноситься
до угоди з об'єднання бізнесу або до операцій, визнаним безпосередньо у складі власного капіталу або в іншому сукупному прибутку. Поточний податок на
прибуток являє собою суму податку, що підлягає сплаті або отриманню стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рік, розрахованих на
основі чинних або в основному введених в дію етапом на звітну дату податкових ставок, а також всі коригування величини зобов'язання по сплаті податку на
прибуток за минулі роки, який підлягає стягненню податковими органами або виплату їм.
3.3 Основні засоби. Основні засоби - це необоротні активи у матеріальній формі, які утримуються з метою використання їх в процесі своєї діяльності, під час
продажу товарів (робіт), надання послуг, здавання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних функцій. До сновних засобів Товариства
відносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує три роки. Після визнання активом об’єкт основних засобів обліковується за
собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Втрати на поточний ремонт й технічне
обслуговування відносяться на витрати в міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших основних засобів капіталізується, а
компоненти, що були замінені, списуються. Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визначається шляхом зіставлення отриманої виручки з
балансовою вартістю відповідних активів і відображається на рахунку прибутків і збитків. При визначенні строку корисного використання (експлуатації)
Товариство враховувало: – очікуване використання об'єкта з урахуванням його потужності або продуктивності; – фізичний та моральний знос, що
передбачається; – правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори. Мінімальні строки (років) корисного використання
основних засобів по групам:
Група основних засобів Років
Будівлі, споруди та передавальні пристрої 20-50 років
Машини та обладнання 7-30 років
Транспортні засоби 7 років
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 5-3 років
Амортизація - це систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації. Амортизація основних засобів
розраховується прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість активу товариство приняло рівній нулю. Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного

використання переглядаються і при необхідності коректуються станом на кожну звітну дату. Керівництво оцінює залишковий строк корисного використання
основних засобів відповідно з поточним технічним станом основних засобів та оцінкою періоду, протягом якого основні засоби будуть приносити економічні
вигоди Товариству. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його
використання. Витрати на ремонт і техобслуговування відносяться на витрати по мірі їх здійснення. Прибуток або збиток від списання або вибуття основних
засобів відображаються у складі прибутків і збитків. 3.4 Нематеріальні активи. Нематеріальний актив (НМА) - це немонетарний актив, який не має фізичної
субстанції та може бути ідентифікований. Після первісного визнання НМА відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. По всіх об'єктах НМА Товариство вибрала модель обліку за собівартістю за якою
після первісного визнання нематеріальний актив слід відображати за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких
накопичених збитків від зменшення корисності. По всіх об’єктах НМА Товариство встановило ліквідаційну вартість рівною нулю.
Строк використання нематеріальних активів визначається Товариством самостійно, виходячи з досвіду роботи з подібними активами, сучасних тенденцій в
галузі техніки і програмних продуктів, сучасного стану нематеріальних активів, експлуатаційних характеристик. При визначенні строку корисного
використання (експлуатації) нематеріальних активів Товариство враховувало: - очікуване використання об'єктів з урахуванням їх потужності або
продуктивності;
- правові або інші обмеження щодо строків використання об' єктів та інші фактори. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта НМА переглядається
в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання. 3.5 Запаси. Запаси - це активи Товариства, які: 1)утримуються для продажу у звичайному
ході бізнесу;
2) перебувають у процесі виробництва для такого продажу; 3)існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі
або при наданні послуг. Запаси включають в себе сировину (матеріали), готову продукцію, напівфабрикати, незавершене виробництво і товари. Запаси
обліковуються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої ціни продажу. Собівартість запасів при вибутті визначається по методу ідентифікованої
собівартості відповідної одиниці запасів. 3.6 Дебіторська заборгованість та аванси. Дебіторська заборгованість визнається Товариство в разі виникнення
юридичного права на отримання платежу згідно з договором. У складі дебіторської заборгованості Товариство відображає такі активи: 1)торгова
дебіторська заборгованість; 2)інша дебіторська заборгованість.
Товариство згортає суми авансів, отриманих від клієнтів, з сумами дебіторської заборгованості, якщо ці суми виникли в рамках одного договору і в
майбутньому висока ймовірність провести взаємозалік даних сум. Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість
обліковуються за амортизованою вартістю, розрахованої з використанням методу ефективної ставки відсотка. Аванси видані Товариством відображаються у
звітності за первісною вартістю за вирахуванням резерву під знецінення. Аванси видані Товариством класифікуються як довгострокові, якщо очікуваний
термін отримання товарів або послуг, що належать до них, перевищує один рік або якщо аванси відносяться до активу, який буде відображений в обліку як
необоротні при первісному визнанні. Попередня оплата послуг включається до витрат періоду або у вартість активів у міру отримання цих послуг. Якщо є
ознака того, що активи, товари або послуги, пов'язані з авансами виданими, не будуть отримані, балансова вартість авансів виданих підлягає зменшенню, і
відповідний збиток від знецінення відображається у прибутку або збитку за рік у складі рядка «інші операційні витрати». 3.7 Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та кошти на рахунках у банках. Грошові кошти на рахунках у банках включають грошові кошти
на поточних рахунках та депозити в банках. Депозити в банках обліковуються за амортизованою вартістю за вирахуванням резерву на знецінення. 3.8
Зареєстрований капітал. Згідно з законодавства України статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно грошовими коштами. Грошові
кошти вносяться засновниками (учасниками) товариства на банківські рахунки або до каси Товариства. 3.9 Оренда. Оренда, при якій за орендодавцем
зберігаються усі ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на актив, класифікується як операційна оренда. Строки використання орендованих активів
визначаються за терміном оренди, зазначеним у договорі. Вартість орендованих активів зазначається в договорі оренди. Платежі, пов’язані з операційною
орендою відображаються як витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки за період з використанням прямолінійного методу списання таких витрат
протягом строку оренди. 3.10 Кредити та позики. Кредити і позики при первісному визнанні обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням будьяких витрат по здійсненню кредитної (позикової) угоди. Фінансові зобов'язання згодом обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу
ефективної ставки відсотку. Вся різниця між справедливою вартістю отриманих коштів (за вирахуванням витрат по угоді) і сумою до погашення
відображається як відсотки до сплати протягом строку, на який видано позику. Кредити і позики класифікуються як поточні, коли початковий строк
погашення не перевищує дванадцять місяців від звітної дати. 3.11 Кредиторська заборгованість. Зобов'язання відображається в балансі, якщо його оцінка
може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок його погашення. Кредиторська заборгованість
нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, і обліковується за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної
ставки відсотка. Аванси, отримані від клієнтів обліковуються за справедливою вартістю. 3.12 Резерви майбутніх витрат і платежів. Резерви за зобов'язаннями
та платежами - це не фінансові зобов'язання, сума й термін яких не визначені. Вони нараховуються, коли Товариство має поточне юридичне або
конструктивне зобов'язання, що виникло внаслідок минулих подій, та існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання знадобиться відтік ресурсів
(активів), а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Сума, визнана в якості резерву, являє собою найбільш точну оцінку
виплат, необхідних для погашення зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги ризики і невизначеність, пов’язані із зобов’язанням. 3.13 Витрати на
персонал Товариства та відповідні відрахування. Компанія не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі
України, що передбачає розрахунок і сплату поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних виплат працівникам. Витрати відображаються
у звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата. 3.14 Звітність за сегментами. Діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалась в
одному операційному сегменті. Активами та зобов’язаннями звітного сегмента є активи та зобов’язання, які безпосередньо відносяться до сегмента. До
нерозподілених активів віднесено балансову вартість основних засобів та поточні та відстрочені податкові активи. До нерозподілених зобов'язань - поточні
та відстрочені податкові зобов’язання. 4. КЛЮЧОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ОЦІНКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ.
Товариство використовує оцінки і робить припущення, які впливають на суми активів та зобов’язань, що відображаються у фінансовій звітності протягом
наступного фінансового року. Оцінки та судження постійно аналізуються і грунтуються на минулому досвіді керівництва та інших факторах, включаючи
очікування майбутніх подій, які при існуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуванні принципів бухгалтерського обліку, крім згаданих
оцінок, керівництво також використовує певні судження. При визначенні суми резервів Товариство враховує попередній досвід і минулі виплати на покриття
збитків та існуючі суми невиплачених відшкодувань. Крім того, судові рішення, економічні умови і громадська думка можуть впливати на суму остаточних
витрат на врегулювання, отже, на оцінку резервів Товариства. Допущення і оцінні значення Товариства засновані на вихідних даних, які воно мала в своєму
розпорядженні на момент підготовки фінансової звітності. Проте поточні обставини і допущення відносно майбутнього можуть змінюватися зважаючи на
ринкові зміни або непідконтрольних Товариству обставини. Такі зміни відображаються в допущеннях у міру того, як вони відбуваються. Щодо інтерпретації
складного податкового законодавства України, змін у податковому законодавстві, а також сум і термінів отримання майбутнього оподатковуваного доходу
існує невизначеність. Компанія не створює резерви під можливі наслідки перевірок, проведених податковими органами. Відстрочені податкові активи
визнаються за всіма невикористаним податковим збиткам в тій мірі, в якій є ймовірним отримання податковуваного прибутку, проти якого можуть бути
зараховані податкові збитки. У випадках коли справедливу вартість фінансових інвестицій неможливо визначити на підставі даних активних ринків, вони
відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції. Визначення суми збитків від зменшення корисності
потребує певну частку судження. Судження включають облік таких вихідних даних як ризик ліквідності і кредитний ризик. Зміни в припущеннях щодо цих
факторів можуть впилинути на вартість фінансових інвестицій,
які наведено у звіті про фінансовий стан.
5. ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. Дана фінансова звітність за 2016р. ПАТ «Завод Палмаш» є не консолідованою, оскільки є відособленою
структурною одиницею. Основою надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку (МСБО). Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку за історичною собівартістю, за винятком
оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ у відповідності до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних
стандартів фінансової звітності» та МСБО 16 «Основні засоби», нематеріальних активів, фінансових інструментів та фінансових активів фінансових
інструментів у відповідності до МСФО 39 «Фінансові інструменти: Визнання та оцінка». Згідно МСФЗ 4, Товариство продовжує використовувати існуючу
облікову політику для обліку певних категорій страхових активів та зобов`язань, яка діяла до переходу на МСФЗ, із деякими змінами, що дозволяється
стандартами. Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно українського
законодавства шляхом трансформації з внесенням корегувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно
вимог МСФЗ. Товариство веде облікові записи відповідно до правил бухгалтерського обліку і страхового законодавства України. Фінансова звітність
підготовлена на основі цих облікових записів.

Керівництво Товариства використовувало ряд оцінок і пропозицій відносно представлення активів і зобов'язань при підготовці фінансової звітності згідно з
вимогами МСФЗ. Операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні. Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою
Товариства. Вся фінансова інформація представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше.
6. ПОЯСНЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Національною валютою України є українська гривня (надалі по тексту - гривня, або грн.), і ця ж валюта є функціональною валютою Товариства. Форми і
примітки звітності базуються на даних бухгалтерського обліку Товариства. Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною
валютою Товариства. Вся фінансова інформація представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше. Розкриття
інформації про необоротні та оборотні активи станом на 31.12.2016р.
Необоротні активи. У звітному періоді облік надходжень, вибуття, визнання та оцінка нематеріальних активів проводився згідно вимог МСБО № 38
“Нематеріальні активи”. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться на рахунку 127 “Інші нематеріальні активи”. Нематеріальні активи
відображені в балансі підприємства по балансовій вартості, що складається як різниця вартості придбання активів і накопиченої амортизації.
Нематеріальні активи (тис.грн.) На 31.12.2016р. На 31.12.2015р.
Первісна вартість 4 4
Знос 3 2
Залишкова вартість на звітну дату 1 2
Товариством при складанні фінансової звітності використана модель собівартості, згідно МСБО 16 «Основні засоби». Бухгалтерський облік основних засобів
ведеться на рахунку 10 «Основні засоби», їх оцінка відповідає критеріям визначення, згідно МСБО 16 «Основні засоби».
Основні засоби (тис.грн.) На 31.12.2016р. На 31.12.2015р.
Первісна вартість 20593 20634
Знос 15797 15583
Залишкова вартість на звітну дату 4796 5051
Бухгалтерський облік інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Їх класифікацію проведено
відповідно з групами, встановленими МСБО 16 «Основні засоби».Облік амортизації основних засобів ведеться на рахунку 131 «Знос основних засобів»,
амортизація нематеріальних активів ведеться на рахунку 133 “Знос нематеріальних активів”. Нараховується амортизація прямолінійним методом, згідно
наказу по Товариству. В звітному періоді індексація та переоцінка основних засобів не проводилась. Довгострокові фінансові інвестиції включають вартість
цінних паперів (векселів) у сумі 437 тис. грн., придбаних з дисконтом для подальшого пред'явлення до платежу за номіналом, які відображені у звіті за
собівартістю. Сума довгострокових фінансових інвестицій протягом звітного року не змінилася і станом на 31.12.2016 року довгострокові фінансові інвестиції
становлять 437 тис. грн.
Необоротні активи, відмінні від вищезазначених, відсутні.
Оборотні активи. На балансі обліковуються запаси, які відповідають критеріям признання, даним в МСБО № 2 «Запаси» на загальну суму 3929тис.грн., в тому
числі:
Запаси (тис.грн.) На 31.12.2016р. На 31.12.2015р.
виробничі запаси 510 518
незавершене виробництво 643 686
готова продукція 2564 2848
товари 212 212
Облік та оцінка запасів достовірна та відповідає критеріям визначення, згідно МСБО № 2 «Запаси». Первісна вартість запасів визначається витратами на їх
придбання при купівлі за грошові кошти. Первісна вартість запасів, виготовлених власними силами, визначається відповідно до МСБО 1. При передачі у
виробництво, продаж та при іншому вибутті запаси оцінювалися методом ідентифікованої собівартості. Дебіторська заборгованість товариства складає 1508
тис.грн., яка створилася за рахунок:
Дебіторська заборгованість (тис. грн.) На 31.12.2016р. На 31.12.2015р.
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1368 1807
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 16 20
дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 124 197
інша дебіторська заборгованість - 1
Уся дебіторська заборгованість є короткостроковою. Дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, відсутня. Залишок резерву сумнівних
боргів станом на 01.01.2016р. становить 380 тис. грн. За звітний рік Товариством нарахування резерву не проводилося, списання безнадійної дебіторської
заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів відбувалося на 9 тис. грн. Резерв сумнівних боргів на 31.12.2016р. становить 371 тис. грн. Облік та оцінка
дебіторської заборгованості достовірна та відповідає критеріям визначення, згідно МСБО № 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Облік грошових
коштів ведеться відповідно Положенню про ведення касових операцій в національній валюті, яке затверджено Постановою НБУ № 637 від 15.12.2004р. (зі
змінами та доповненнями).
Найменування грошових статей (тис.грн.) На 31.12.2016р. На 31.12.2015р.
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Інші оборотні активи, відмінні від вищезазначених, в перевіряємому балансі відсутні.
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття.
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття відсутні. Розкриття інформації щодо власного капіталу, довгострокових та поточних
зобов’язань та забезпечень товариства станом на 31.12.2016р.
Власний капітал.
Зареєстрований капітал згідно Статуту товариства складає 3 541 320,00 грн., розподілено на 14165280 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25
грн. кожна. Зареєстрований капітал відповідає бухгалтерському обліку по рахунку 40 “Статутний капітал”. Розмір статутного капіталу в звітному періоді не
змінювався.
Структура власного капіталу в перевіряємому балансі відображена наступним чином:
Власній капітал (тис.грн.) На 31.12.2016р.
зареєстрований капітал (рядок 1400) 3541
капітал у дооцінках (рядок 1405) 3669
резервний капітал (рядок 1415) 143
непокритий збиток (рядок 1420) -13520
Разом -6167
Капітал в дооцінках створився за рахунок індексації основних засобів згідно Постанов уряду, в обліку відображено вірно.
Капіталів, відмінних від зазначених, на балансі товариства немає.
Довгострокові зобов’язання і забезпечення.
Довгострокові зобов’язання і забезпечення на балансі Товариства відсутні. Поточні зобов’язання і забезпечення.
Поточні зобов’язання і забезпечення становлять 16847 тис.грн., в тому числі:
Поточні зобов’язання (тис.грн.) На 31.12.2016р. На 31.12.2015р.
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1727 1699
кредиторська заборгованість за одержаними авансами 571 902
кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 8773 7460
кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 2394 1696
кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 748 766
поточні забезпечення 520 490

інші поточні зобов’язання 2114 1860
Облік та оцінка зобов’язань відповідає критеріям визначення, згідно МСБО № 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи».
Кредиторська заборгованість, строк позовної давності якої минув, відсутня. Зобов’язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття.
Зобов’язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття на балансі Товариства на звітну дату відсутні. Чиста
вартість активів недержавного пенсійного фонду.
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду, відсутня. Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи. Відповідно до засад, визначених
МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та
умовні активи» події, що потребують коригування активів та зобов’язань Товариства внаслідок виникнення умовних зобов’ язань та умовних активів, відсутні.
Інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку). Облік фінансових результатів ведеться відповідно до вимог МСФО № 1 “Надання фінансової звітності”.
Доходи товариства формуються відповідно до вимог МСБО 18 «Доход» і в звітному періоді склалися за рахунок:
Доходи (тис.грн.) На 31.12.2016р.
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 4594
інші операційні доходи 1416
інші фінансові доходи інші доходи Усього доходів: 6010
Витрати сформовано відповідно до вимог П(С)БО 16 “Витрати” за рахунок:
Витрати (тис.грн.) На 31.12.2016р.
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 5097
адміністративні витрати 3080
витрат на збут 75
інші операційні витрати 866
Інші витрати 2
Усього витрат 9120
Облік та оцінка фінансових результатів ведеться відповідно до вимог МСФО № 1“Надання фінансової звітності”.
Обсяг чистого збитку за 2016 рік складає 3110 тис.грн. Розкриття інформації щодо операцій з пов'язаними особами.
Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних
рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін". Рішення про те, які сторони являються зв'язаними,
приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків між зв'язаними сторонами. Товариство приймає політику
взаємовідносин із пов'язаними особами без спеціального ціноутворення. Операції із пов'язаними особами відображуються виключно за принципом
«справедливої вартості». Пов’язаними особами ПАТ «Завод Палмаш» є: Посадові особи ПАТ «Завод Палмаш», що здійснюють від імені ПАТ «Завод Палмаш»
юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правовідносин:
№ п/п
П.І.Б. пов’язаної особи Частка засновника (учасника) Товариства в сплаченому капіталі Вид пов’язаної особи Посада
1 Мельничук В. А. 0,014 посадова особа Голова правління
2 Черненко Н. Я. 0 посадова особа Головний бухгалтер
Засновники ПАТ «Завод Палмаш”», зокрема більш 10%, а саме:
Акціонери Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Частка в статутному капіталі Структура внеску
ECLAT INVEST LTD О1058756 25,00%
ТОВ “Дніпровський трубний завод” 36053445 25,00%
Петров Олексій Олегович - 19,99%
Фізичні особи - 30,01%
Всього 100 %
Протягом звітного періоду управлінському персоналу Товариства нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи
оплати праці. Компенсації та інші додаткові виплати іншому управлінському персоналу не здійснювались.
Операції з пов'язаними сторонами ПАТ «Завод Палмаш» протягом 2016 року відбувалися: 1.з ТОВ “Дніпровський трубний завод” на суму 9252,00грн. Станом
на 31.12.2016р. ПАТ «Завод Палмаш» має заборгованість в сумі 35518,54грн. за договорами, а саме:
№ п\п № договору Предмет договору Заборгованість
Дт. Кт.
1 12551209 на придбання комплектуючих виробів 10518,54
2 38юр на виготовлення продукції машинобудування 25000,00
Сальдо на 31.12.2016р. -35518,54
Виконання значних правочинів
Рішення про вчинення значних правочинів регламентується Статутом Товариства та Загальними зборами акціонерів. На підставі рішення Загальних зборів
акціонерів від «28» квітня 2011р. Протокол № 1 голова правління, має право укладати та підписувати різноманітні угоди (договори, згоди) в тому числі і
зовнішньоекономічні в межах наступної граничної вартості, а саме: 1) На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити
значні правочини, пов’язані з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки),
договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними
зобов’язаннями Товариства та зобов’язаннями третіх осіб, які вчинятимуться Товариством у ході здійснення ним поточної господарської діяльності протягом
1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за
даними річної фінансової звітності, а саме: з метою збуту власної продукції; з метою модернізації виробництва та придбання активів; з метою фінансування
поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів; з метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів; з метою
здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.); з метою забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов’язаннями Товариства
та зобов’язаннями третіх осіб - на загальну суму до 2954тис. грн. При цьому кожний з таких правочинів в обов’язковому порядку повинен пройти
затвердження Наглядовою радою Товариства. 2) Надати повноваження Голові Правління Мельничуку Віктору Анатолійовичу та/або уповноваженій ним
особі укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначати істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування,
забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть
на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення
і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов’язаннями та за зобов’язаннями третіх осіб, підписувати від імені
Товариства такі договори, угоди, контракти.
7. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Товариства в
нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект
такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.
8. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ. Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної
максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру
свого капіталу. Припущення про безперервність діяльності 1. Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає
коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності
відповідно до принципів безперервності діяльності. 2. Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що воно функціонуватиме
невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалізацію активів i виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності. Досвід, історія
розвитку дозволяють чекати притоку грошових коштів. При цьому слід зазначити, що на діяльність Товариства впливають такі фактори: - політичні, фінансові

та економічні фактори нестабільності в державі Україна, а також кризові явища у світовій економіці; - нестабільність правового поля, особливо у
регуляторній сфері та оподаткуванні- неоднозначне тлумачення нормативних актів щодо оподаткування фіскальними органами, а також вагомі санкції за
несвоєчасне виконання платіжних зобов’язань у сфері оплати нарахованих податків. 3. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на
майбутні фінансово-господарські операції, можливість відшкодування вартості активів та здатність Товариства обслуговувати і платити за своїми
зобов’язаннями в міру настання термінів їх погашення. Проте керівництво впевнене, що не зважаючи на існуючі ризики, Товариство зможе продовжувати
свою діяльність у найближчому майбутньому. Також Товариство не має наміру і потреби ліквідовуватись, або припиняти свою фінансово-господарську
діяльність. Планується в подальшому працювати та одержувати прибутки. 9. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ. Після 31 грудня 2016 року до дати затвердження
керівництвом фінансової звітності, які не відображені в фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.
Події, які відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими:
Подія Наявність
Прийняття рішення щодо реорганізації Товариства Ні
Оголошення плану про припинення діяльності Ні
Оголошення про значну реструктуризацію або про початок її запровадження Ні
Істотні придбання активів, класифікація активів як утримуваних для продажу, інші вибуття активів або експропріація значних активів урядом Ні
Знищення (втрата) активів Товариства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події Ні
Значні операції зі звичайними акціями та операції з потенційними звичайними акціями після дати балансу Ні
Аномально великі зміни після дати балансу в цінах на активи або в курсах обміну іноземних валют Ні
Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність Товариства Ні
Прийняття значних зобов’язань або непередбачених зобов’язань, наприклад, унаслідок надання значних гарантій Ні
Початок крупного судового процесу, що виник виключно внаслідок подій, які відбулися після дати балансу Ні
Дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати балансу Ні
Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових інвестицій Ні
Оголошення банкротом дебітора Товариства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною. Ні
Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості, визначеної на дату балансу. Ні
Продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу Ні
Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення даних фінансової звітності Ні
10. СУДОВІ РОЗГЛЯДИ
Станом на 31.12.2016 року та після звітної дати Товариство не виступає об’єктом судових спорів і претензій по справах про оскарження нормативних актів
щодо яких існує значний ступінь невизначеності.
Товариство виступає об’єктом судового розгляду по справі про банкрутство по справі Б24/194-06. Ухвалою господарського суду від 08.11.2016р. подовжено
процедуру санації та повноваження Керуючого санацією — голови правління Мельничука В. А. до 08.05.2017р.
Станом на 31.12.2016 року та після звітної дати Товариство не виступає об’єктом по іншим судовим спорам і претензіям, включаючи розгляди по справах про
оскарження нормативних актів щодо яких існує значний ступінь невизначеності.
Голова правління В. А. Мельничук
Головний бухгалтер Н. Я. Черненко

