Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова Правлiння

Басараб Роман Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.04.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕСIЛЬМАШ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00728380
4. Місцезнаходження
Рівненська , Рiвненський р-н, 35350, смт.Квасилiв, вул.Iндустрiальна, 6
5. Міжміський код, телефон та факс
0362 20-44-72 20-44-72
6. Електронна поштова адреса
emitent@rivnesilmash.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована
у

Вiдомостi НКЦПФР 80

26.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

rivnesilmash.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

26.04.2018
(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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
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
В складi рiчного звiту вiдсутнi: - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види
дiяльностi - оскiльки Товариство не здiйснює дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - так як Емiтент не
входить до складу жодних об"єднань. - Iнформацiя про рейтингове агентство - Товариство не
укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку,
оскiльки:1) в статутному фондi пiдприємства державна частка вiдсутня;2) пiдприємство не має
стратегiчного значення для економiки та безпеки держави; 3) пiдприємство не займає
монопольне (домiнуюче) становище. - Iнформацiя про органи управлiння емiтента - так як
заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй розмiру

X

часток (паїв) - Засновником Товариства було Регiональне вiддiлення Фонду державного майна
по Рiвненськiй областi, станом на 31.12.2017р. часткою в статутному фондi емiтента не
володiє. - Iнформацiя про дивiденди, оскiльки в звiтному перiодi дивiденди не нараховували та
не виплачували.- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не
здiйснювало. - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так як Товариство
здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом
звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи
за кожним випуском боргових цiнних паперiв - так як Товариство випуск боргових цiнних
паперiв не здiйснювало. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад,
структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником
строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття,
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв так як Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб,
що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало. - Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi - оскiльки такий вид звiтностi не
складався.- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Товариство цiльовi облiгацiї не
випускало.- Вiдомостi щодоа iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом
звiтного перiоду.Емiтент не користується послугами юридичних осiб, якi надають правову
допомогу емiтенту, юридичних осiб, якi надають страховi послуги емiтенту, юридичних осiб,
якi уповноваженi здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв. Емiтент
не приймав участi у створеннi юридичних осiб. Посада корпоративного секретаря не
створена.Iнформацiя про собiвартiсть продукцiї та витрати на виробництво не заповнювалась,
оскiльки Товариство не проводить виробництво переробної чи добувної галузi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕСIЛЬМАШ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 226051
3. Дата проведення державної реєстрації
30.03.1994
4. Територія (область)
Рівненська
5. Статутний капітал (грн)
982504.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
134
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.61 [2010]Оптова торгiвля сiльськогосподарськимимашинами й устаткованням
46.69 [2010]Оптова торгiвля iншими машинами й устаткованням
45.32 [2010]Роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Рiвненська фiлiя ПриватБанку
2) МФО банку
333391
3) поточний рахунок
26004054705772
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Рiвненська фiлiя ПриватБанку
5) МФО банку
333391
6) поточний рахунок

26004054707004

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або учасника

Місцезнаходження

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

Регiональне вiддiлення
Фонду Держмайна
України в Рiвненськiй обл.

13989432

33028Україна м. Рiвне
вул. 16 Липня 77

100

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мак Махон Iзабель Марi Стевенiн
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Державний iнститут сiльського господарства в Парижi, магiстр комерцiйного права
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Президент компанiї "Флемiнг-України".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 термiном на три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки голови наглядової ради виконуються згiдно статуту п.7.12. Розмiр
виплаченої винагороди не передбачено статутом товариства. Iнформацiєю щодо iншої посади на
будь-яких iнших пiдприємствах товариство не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30р. Перебувала на посадi протягом всього
звiтного перiоду.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мак Махон Франклiн Дункан
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Гарвардський унiверситет, Колумбiйський унiверситет, економiст, фiнансист.
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Засновник групи компанiй "Флемiнг-Україна".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 термiном на три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради виконуються згiдно статуту п.7.12. Розмiр
виплаченої винагороди не передбачено статутом товариства. Iнформацiєю щодо iншої посади на
будь-яких iнших пiдприємствах товариство не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 29р. Перебував на посадi протягом всього
звiтного перiоду.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Басараб Роман Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища. Прикарпатський нацiональний унiверситет, англiйська мова та лiтература.
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Флемiнг-Україна", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 термiном на три роки

9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння виконуються згiдно статуту п.7.23. Розмiр
виплаченої винагороди не передбачено статутом товариства. Посади на iнших пiдприємствах не
обiймає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25р. Перебував на посадi протягом всього звiтного перiоду.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Свирид Iнна Андрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Рiвнесiльмаш", головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 термiн не встановлено
9) Опис
Свирид i.А. обiймає посаду головного бухгалтера ВАТ "Рiвнесiльмаш". Повноваження та
обов'язки члена правлiння виконуються згiдно статуту п.7.21. Розмiр виплаченої винагороди не
передбачено статутом товариства. Iншої посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
Акцiями товариства не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 35р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Целюк Георгiй Якович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1961
5) освіта**

Вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Рiвнесiльмаш", заступник голови правлiння з питань охорони працi та под.дисциплiни.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 термiном на три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена правлiння виконуються згiдно статуту п.7.21. Розмiр
виплаченої винагороди не передбачено статутом товариства. Iншої посади на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 13р. Перебував на посадi протягом всього звiтного перiоду.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сподарик Iван Романович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Рiвнесiльмаш", начальник бюро.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 термiном на три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Правлiння виконуються згiдно статуту п.7.21. Розмiр
виплаченої винагороди не передбачено статутом товариства. Обiймає посаду головного iнженера
ВАТ "Рiвнесiльмаш". Акцiями Товариства не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 41р. Перебував на посадi протягом всього
звiтного перiоду.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванов Олександр Євгенович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Рiвнесiльмаш" заступник керiвника, директор з розвитку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 термiном на три роки
9) Опис
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi протягом
всього звiтного перiоду. Акцiями не володiє. Є представником акцiонера ТОВ "Квантум Фом"
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванюк Iрина Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Рiвнесiльмаш", економiст планово-економiчного вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 термiном на три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї виконуються згiдно статуту п.7.25. Розмiр
виплаченої винагороди не передбачено статутом товариства. Займає посаду начальника плановоекономiчного вiддiлу ВАТ "Рiвнесiльмаш".Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi

злочини не має. Загальний стаж роботи - 29р. Перебувала на посадi протягом всього звiтного
перiоду.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiкiфорчук Тетяна Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища,
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Рiвнесiльмаш", заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом. Винагорода в грошовiй та в
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi
посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будьяких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гоч Любов Степанiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Рiвнесiльмаш", iнженер-технолог 3 категорiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017 термiном на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом. Винагорода в грошовiй та в
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi
посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будьяких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ляпунiна Людмила Олексiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища Рiвненський державний технiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ВIП ТОЙС" , головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.08.2017 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов''язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) Попереднi посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах. Акцiями не володiє
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне
Ідентифікаційний
найменування юридичної код юридичної особи
особи
3

Кількість за видами акцій

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

4

5

6

7

8

9

1

2

член правлiння ,
головний
бухгалтер

Свирид Iнна Андрiївна

0

0

0

0

0

0

Голова
Правлiння

Басараб Роман Iванович

2

0.00015

2

0

0

0

Член Правлiння

Целюк Георгiй Якович

21

0.0016

21

0

0

0

Член
Наглядової ради

Мак Махон Франклiн
Дункан

189442

14.461155

189442

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Iванюк Iрина Анатолiївна

1

0.00007

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Член
Iванов Олександр Євгенович
Наглядової ради
Член Правлiння

Блумштейн Борис
Григорович

2

0.00015

2

0

0

0

Член Правлiння

Сподарик Iван Романович

14

0.001

14

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Нiкiфорчук Тетяна Петрiвна

14

0.0010686974

14

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Гоч Любов Степанiвна

14

0.00106869744

14

0

0

0

голова
Навглядової
ради

Мак Махон Iзабель Марi
Стевенiн

1

0.00001

1

0

0

0

Головний
бухгалтер

Ляпунiна Людмила
Олексiївна

0

0

0

0

0

0

189511

14.46627239484

189511

0

0

0

Усього

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

ТОВ "Квантум Фом"

38930064

35350 Україна Рівненська Рiвненський
смт. Квасилiв вул.Iндустрiальна 12

982505

75.000038

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

Кількість
акцій (штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Мак Махон Франклiн Дункан

189442
1171947

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

982505

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

14.461155

189442

0

89.461193

1171947

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

26.04.2017

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

89.46
1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв ТоваристваВирiшили- обрати.. 2. Про обрання
Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.Вирiшили- обрати. 3. Звiт Наглядової ради
Товариства про дiяльнiсть за 2016 рiк. Вирiшили- затвердити. 4. Звiт правлiння Товариства про
дiяльнiсть за 2016 рiк.Вирiшили- затвердити. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за
2016 рiк. Вирiшили -затвердити 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. Вирiшили затвердити 7. Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. Вирiшили
-затвердити 8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, виконавчого
органу та Ревiзiйної комiсiї. Вирiшили -затвердити 9. Про прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Вирiшили -припинити 10. Про прийняття рiшення
про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Вирiшили -обрати. 11. Про затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради
Товариства. Вирiшили -затвердити 12. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вирiшили -припинити 13. Про прийняття рiшення про обрання членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вирiшили -обрати. 14. Про затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї
ТоваристваВирiшили -затвердити. 15. Прийняття рiшення щодо передачi в iпотеку/заставу АТ
«Укрексiмбанк» майна, що належить на правi власностi ПАТ «РIВНЕСIЛЬМАШ», в якостi
забезпечення кредитних зобов’язань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «МОРГАН
ФЕНIЧЕ» перед АТ «Укрексiмбанк».Вирiшили -затвердити 16. Прийняти рiшення щодо укладення з
АТ «Укрексiмбанк» договорiв (угод) застави, iпотеки, поруки, де ПАТ «РIВНЕСIЛЬМАШ» виступає
в якостi iпотекодавця, заставодавця, поручителя та надання повноважень Головi правлiння ПАТ
«РIВНЕСIЛЬМАШ» на укладення та пiдписання договорiв (угод) застави, iпотеки, поруки з АТ
«Укрексiмбанк». Вирiшили -затвердити. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку
денного: Наглядова рада Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних
зборiв:Позачернгов iзбори акцiонерiв не проводились.

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

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Рiвненський РКЦ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23305624

Місцезнаходження

33028 Рівненська д/н м.Рiвне Кавказька 11

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ 286542

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

0362 26-94-57

Факс

26-94-57

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача

Опис

Емiтент не користується послугами юридичних осiб, якi надають
правову допомогу емiтенту, юридичних осiб, якi надають страховi
послуги емiтенту, юридичних осiб, якi уповноваженi здiйснювати
рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв. Змiни особи,
яка веде облiк прав власностi на акцiї емiтента в депозитарнiй
системi України, в звiтному перiодi не було.

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

Аудиторська компанiя товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Кроу-Хорват Ейсi Україна"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33833362

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Київський м. Київ вул. Спаська 37

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

3681

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.11.2005

Міжміський код та телефон

д/н

Факс

д/н

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

д/в

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

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Київський м. Київ вул. Б. Грiнченка 3

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ 581322

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

0-442791078

Факс

0-443777016

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю

Опис

д/в

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.11.2011

58/17/1/11

Рiвненське
теруправлiння
ДКЦПФР

UA400013596

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.75

1310006

982504.5

100

Опис

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало. Цiннi папери на органiзованихоформлених ринках не обертаються. Заяви для
включення цiнних паперiв до лiстингу емiтентом не подавались. Обiг цiнних паперiв здiйснюється на внутрiшньому ринку України.
Товариство здiйснювало лише випуск простих iменних акцiй. Чинне свiдоцтво.Дата видачi 01.12.2011 р.

XI. Опис бізнесу
Публiчне товариство "Рiвнесiльмаш" є одним iз найбiльш великих пiдприємств України по
виробництву сiльськогосподарських машин. Пiдприємство має вигiдне географiчне
розташування: знаходиться на вiдстанi 200-300 км вiд захiдного кордону України на перетинi
мiжнародних автодорiг Київ-Чоп та Брест-Вiнниця, залiзничнодорожнi направлення на Львiв,
Чоп, Київ, Ригу, Санкт-Петербург. В 15 км розташований аеропорт м.Рiвне, який може приймати
всi види лiтакiв. Вантажно-розвантажувальнi термiнали ВАТ "Рiвнесiльмаш" з'єднанi
залiзничними пiд'їздними шляхами безпосередньо з залiзничною станцiєю Здолбунiв.
Пiдприємство засновано в 1883 роцi словацьким пiдприємцем Ярославом Сваровським. З
моменту заснування спецiалiзувалось на виробництвi машин для сiльського господарства. В 1983
роцi почалась реконструкцiя заводу пiд виробництво 40000 тис.тракторних прицепiв в рiк, однак,
з припиненням фiнансування пiд час розвалу Радянського Союзу була незавершена. Вiдповiдно
до рiшення Мiнмашпрому України вiд 30.03.1994 р. № 476 А шляхом перетворення державного
пiдприємства заводу Рiвнесiльмаш було створено вiдкрите акцiонерне товариство Рiвнесiльмаш".
Об'єкти соцiальної власностi переданi в комунальну власнiсть областi у 1997 :: цi. Загальна
площа територiї пiдприємства - 1003 тис.м2. Загальна площа всiх покритих 5удiвель та споруд 287 тис.м2 в т.ч.: - виробничi цехи - 219,5 тис.м2, - допомiжнi цехи - 20,2 тис.м2. Пiдприємство
нагороджено орденом "Дружби народiв". Окремi види продукцiї вiдмiченi дипломами
мiжнародних виставок-ярмарок,подрiбнювач-змiшувач кормiв був вiдмiчений медаллю на
виставцi в м.Брно. В теперiшнiй час в товариствi розширена гама традицiйних видiв продукцiї: причепи тракторнi самоскиднi ПСЄ-20, ПТС-6А, ПТУС-6У, - напiвпричепи тракторнi НТГ-4,
НТС-4, НТ-2, - автокормовози спецiалiзованi з пневматичним розвантаженням АСП-25, - товари
народного споживання: причепи до легкових автомобiлiв, апарати опалювальнi, водонагрiвачi
сувенiрнi, коренерiзки дисковi, кормозапарники, вiзки рiзних типiв, млинки, соломорiзки.
Протягом звiтного перiоду фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу в Товариствi
не було.
Органiзацiйна структура пiдприємства представлена наступним чином: 1. Загальнi збори
акцiонерiв. 2 Ревiзiйна комiсiя. 3. Наглядова рада. 4. Правлiння. 5. Вiддiл охорони. 6. Вiддiл
кадрiв. 7. Заступник голови правлiння з загальних питань: 7.1. Побутово-господарський вiддiл. 8
Заступник голови правлiння з виробництва: 8.1. Виробництво № 1. 8.2. Виробництво № 3. 9.
Заступник голови правлiння з комерцiйних питань. 9.1. Вiддiл матерiально-технiчного
забезпечення. 9.2. Залiзнично-транспортний цех. 10. Планово-економiчний вiддiл. 11. Канцелярiя.
12. Головний бухгалтер. 12.1. Бухгалтерiя. 13. Головний iнженер: 13.1. Технiчний вiддiл. 12.2.
Енерго-ремонтна дiльниця. Вiдбулося об?єднання двох виробництв в одне. Дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має. В
зв'язку з кризовою ситуацiєю перспектив розвитку в Товариствi немає.
Середньоспискова чисельнiсть за 2016 рiк становить 69 чоловiки,за 2014 рiк -83 чоловiки , за
2015-81 всi працюють на умовах неповоної зайнятостi. . Фонд оплати працi становить за 2016 рiк
- 1990 тис. грн., за 2015рiк- 1863 тис. грн., в порiвняннi iз 2015 вiн зрiс на 127 тис. грн. Кадрова
програма на пiдприємствi не створена.
До будь-яких об"єднань пiдприємство не належить.
Спiльну дiяльнiсть пiдприємство не проводить.

Пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб, протягом звiтного перiоду, не було.
Товариство здiйснює ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до принципiв i методiв,
передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Для забезпечення ведення
бухгалтерського облiку використовується автоматизована облiкова програма "1С
Бухгалтерiя".Органiзацiя й методологiя бухгалтерського облiку фiнансово-господарської
дiяльностi здiйснювалась вiдповiдно до Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi? № 996-ХIV вiд 16.07.1999 року, затверджених нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв iз питань органiзацiї
бухгалтерського облiку.Первиннi документи з облiку фiнансово-господарської дiяльностi
складаються на типових формах, затверджених Мiнiстерством статистики України.Методологiя
ведення бухгалтерського облiку забезпечує безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрно
вiдображає оцiнку активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Товариство також
забезпечує незмiннiсть правил, якими варто керуватися при вимiру, оцiнцi й реєстрацiї
господарських операцiй, визначених в Наказi про облiкову полiтику Товариства. Згiдно Наказу
про облiкову полiтику одиницею облiку визначається окремий об?єкт основних засобiв та iнших
матерiальних необоротних активiв.До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи
пiдприємства, що використовуються в господарськiй дiяльностi , термiн корисного використання
яких перевищує один рiк i вартiсть яких бiльше 1000 грн.Амортизацiя основних засобiв
нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Амортизацiя малоцiнних необоротних
матерiальних активiв в бухгалтерському облiку нараховується в розмiрi 100% в першому мiсяцi
його вiдпуску зi складу в експлуатацiю..При нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв
застосовується прямолiнiйний метод.Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їхнє
найменування. При вiдпуску запасiв у виробництво їх оцiнку здiйснювати за методом
собiвартостi перших за часом надходження, при продажу великогабаритних товарiв, що мають
номер заводу-виробника ? iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.У балансi
пiдприємства дебiторську заборгованiсть за товари, продукцiю, роботи, послуги вiдображати за
чистою реалiзацiйною вартiстю. Величину резерву сумнiвних боргiв не створювати.Резервування
коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне забезпечення , забезпечення
гарантiйних зобов?язань, iнших витрат та платежiв не створювати. Оцiнку ступеня завершеностi
операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснювати шляхом вивчення виконаної
роботи.Застосовувати в основному виробництвi позамовний iз застосуванням елементiв
нормативного метод облiку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої
собiвартостi продукцiї, у цехах допомiжного виробництва ? простий метод калькулювання
.Також встановлено перелiк i склад статей калькулювання виробничої собiвартостi
продукцiї.Розподiл на постiйнi та змiннi витрати не здiйснювати.Фiнансова та податкова звiтнiсть
складалась своєчасно та подавалась до вiдповiдних органiв у встановленi законодавством
термiни.
Основнi види продукцiї: - причепи тракторнi, ПТС-4, ПТС-6, ПТС-8 , напiвпричiп тракторний
НТ-2, автокормовози АСП-25. Продукцiя ВАТ "Рiвнесiльмаш" постачається в основному в
пiвнiчно-захiднi та центральнi регiони України, країни СНД. Сировина та матерiали для
виробництва сiльськогосподарських машин i товарiв надходять з пiдприємств України.
Комплектуючi деталi та вузли постачаються з пiдприємств України, Росiї. Всi матерiали та
комплектуючi надходять з сертифiкатами якостi i вiдповiдають дiючим стандартам СНД.
Враховуючи iснуючi технологiчнi можливостi пiдприємства, проводиться подальша робота по
розширенню номенклатури продукцiї на базi iснуючих зразкiв, виробництво яких розпочато
ранiше. Так, створюється новий причiпний автокормовоз з пневморозвантаженням ПКП-25, в
переднiй консолi якого встановлюється електродвигун з компресерною установкою, що дозволяє
значно розширити сферу його використання. Доопрацьована конструкцiя спецiалiзованих
причепiв для перевезення потрiбненої соломи ПСС-30 та пакiв, рулонiв сiна i соломи ПСТ-6, з

врахуванням зауважень, отриманих вiд споживачiв. Конкурентiв з основної продукцiї ВАТ
"Рiвнесiльмаш" в межах України немає. Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг
Товариства залежить вiд рiвня попиту на послуги, що надаються пiдприємством. Основнi ризики
в дiяльностi емiтента пов'язанi з несвоєчасними платежами замовникiв, зростанням цiн на
паливно-мастильнi матерiали. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi
кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства,
розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у вивченнi нових технологiй, постiйному
покращеннi якостi продукцiї. Канали збуту послуг Емiтента - шляхом укладання договорiв з
iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує
емiтент - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної
цiни на продукцiю. Стан розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент,
характеризується постiйним зростанням.
2006 рiк: придбано активiв - 48,9 тис.грн., - будiвлi та споруди 0 тис.грн.; - машини та обладнання
- 28,7 тис.грн.; - iнструменти -20,2 тис.грн.; - транспортнi засоби - 0 тис.грн.; вiдчужено - 654,7
тис.грн.; 2007 рiк: придбано активiв - 70,2 тис.грн., - будiвлi та споруди - 0 тис.грн.; - машини та
обладнання -20,3 тис.грн.; - транспортнi засоби -21,3 тис.грн.; вiдчужено - 396,0 тис.грн. iнструменти -28,6 тис.грн.2008 рiк: придбано активiв - 696,4 тис.грн.; вiдчуджено - 1858
тис.грн.2009 рiк: придбано активiв 3085,0 тис.грн. вiдчуджено - 730 тис.грн.2010 рiк: придбано
активiв 354,0 тис.грн. (в т.ч. будiвлi i споруди - 125,00 тис.грн., машини i обладнання - 229,00
тис.грн.) вiдчуджено - 363 тис.грн. (машини i обладнання) За 2011 -2012 роки придбання та
вiдчуження основних засобiв не було.За 2013 рiк було придбано причiп ПТС-6А вартiстю 8000,00
грн., травокосарка вартiстю 7736,00 грн. , продано кран козловий та кран КС, також було списано
обладнання по залишковiй вартостi на суму 70416,00 грн.
Правочини з власниками iстотної участi не проводить.
Станом на 31.12.2016 р. залишкова вартiсть основних засобiв товариства, згiдно балансу, складає
97696 тис. грн. , не всi основних засобiв ВАТ використовуються у дiяльностi пiдприємства.
Основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування пiдприємства. Фiнансування придбання,
будiвництва, ремонту та удосконалення основних засобiв здiйснюється за власнi кошти
пiдприємства та за рахунок кредитiв. Пiдприємство орендованими основними засобами не
користується та не здає в оренду власнi основнi засоби. Ступiнь використання основних засобiв 9,5%. Iнформацiя про основнi засоби по групах: - будiвлi, споруди, передавальнi пристрої: знос 30,4%, оновлення - 0% - машини та обладнання: знос - 85,4%, оновлення - 0,06% - транспортнi
засоби: знос - 95,1%, оновлення - 3,4%, - iнструменти, прилади, iнвентар: знос - 98,9%, оновлення
- 3,1% Основнi засоби перебувають у постiйному користуваннi та будь-яких обмежень, протягом
звiтного року, не було. Суттєвих змiн у складi основних засобiв також не вiдбувалося.
Суттєвих проблем, що впливають на дiяльнiсть товариства нема. Є середнiй ступiнь залежностi
вiд частої змiни законодавства, зокрема обвальних доповнень та роз"яснень до законодавчих
актiв.
Протягом звiтного перiоду фактiв виплати штрафiв не було.
Фiнансування дiяльностi пiдприємства вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв.
Робочий капiтал достатнiй i в цiлому вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi
шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по

збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для
забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання
необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв
зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.
Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв, тому iнформацiя про очiкуванi
прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.
Полiпшення якостi виробленої продукцiї шляхом впровадження сучасних технологiй.
Пiдприємство слiдкує за новими розробками, та своєчасно змiнює морально та фiзично застарiле
обладнання. Також пiдприємство планує зростання обсягу виробництва, заключення нових
договорiв на поставку продукцiї, передбачається збiльшення надходжень грошових коштiв.
Плануючий обсяг надходжень грошових коштiв на рахунки пiдприємства дозволить продовжити
полiтику пiдприємства в областi розширення номенклатури нових видiв продукцiї.
Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на
дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi.
Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, вiдсутнi.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

97846

93493

0

0

97846

93493

будівлі та
споруди

66174

61832

0

0

66174

61832

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

30

19

0

0

30

19

31642

31642

0

0

31642

31642

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

97846

93493

0

0

97846

93493

Найменування
основних засобів

земельні ділянки

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Станом на 31.12.2017 р. первiсна вартiсть основних засобiв товариства, згiдно балансу, складає
176681 тис. грн. Не всi основних засобiв ВАТ використовуються у дiяльностi пiдприємства.
Основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування пiдприємства. Фiнансування придбання,
будiвництва, ремонту та удосконалення основних засобiв здiйснюється за власнi кошти
пiдприємства та за рахунок кредитiв. Пiдприємство орендованими основними засобами не
Опис користується та не здає в оренду власнi основнi засоби. Ступiнь використання основних засобiв 9,5%. Iнформацiя про основнi засоби по групах: - будiвлi, споруди, передавальнi пристрої: знос 30,4%, оновлення - 0% - машини та обладнання: знос - 85,4%, оновлення - 0,06% - транспортнi
засоби: знос - 95,1%, оновлення - 3,4%, - iнструменти, прилади, iнвентар: знос - 98,9%, оновлення
- 3,1% Основнi засоби перебувають у постiйному користуваннi та будь-яких обмежень, протягом
звiтного року, не було. Суттєвих змiн у складi основних засобiв також не вiдбувалося.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

67317

74018

983

983

Статутний капітал
(тис. грн.)

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

983

983

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний
перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової
звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на
кiнець звiтного перiоду становить 66334 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю
чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить
66334 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на
кiнець попереднього перiоду становить 73035 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю
чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду
становить 73035 тис.грн.

Висновок

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

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Кредити банку

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

868

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

26286

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

27154

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

д/н

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

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

Вид інформації

1

2

3

26.04.2017

28.04.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

24.04.2017

24.04.2017

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Аудиторська компанiя -Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Кроу
Хорват ЕЙСI Україна"
33833362
Україна, м. Київ вул. Спаська , 37

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

3681 10.11.2005

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

д/н д/н д/н д/н

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

0742
21.12.2017

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту

17/151-D
12.09.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

20.12.2017
15.02.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

01.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

78000

Текст аудиторського висновку (звіту)
Crowe Horwath AC Ukraine Member Crowe Horwath International 37 Spaska Str., Kyiv 04070, Ukraine Tel. +38 044 391
3003 crowehorwathAC@crowehorwath.com.ua www.crowehorwath.ua АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) про результати перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Публiчного Акцiонерного
Товариства «Рiвнесiльмаш» за 2017 рiк Власникам та Керiвництву ПАТ «Рiвнесiльмаш» Нацiональнiй комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку Думка Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного Акцiонерного
Товариства «Рiвнесiльмаш» (далi - «Компанiя»), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р.,
звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився
зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. На
нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
Компанiї на 31 грудня 2017 р., її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основа для думки Ми провели аудит
вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» i Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА)
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв (видання 2015 року), що iз 01.06.2017 застосовуються в якостi нацiональних

стандартiв аудиту згiдно iз рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.05.2017 №344. Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого
звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до
нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу
РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть
за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього
контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання © 2018 Crowe
Horwath AC Ukraine www.crowehorwath.ua Crowe Horwath AC Ukraine is a member of Crowe Horwath International, a
Swiss verein (Crowe Horwath). Each member firm of Crowe Horwath is a separate and independent legal entity. Crowe
Horwath AC Ukraine and its affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Horwath or any other
member of Crowe Horwath and specifically disclaim any and all responsibility or liability for acts or omissions of Crowe
Horwath or any other Crowe Horwath member. © 2016 Crowe Horwath AC Ukraine фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський
персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi,
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал
або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що
аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть
бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як
обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: • iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики
суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову,
пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; •
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; •
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; • доходимо висновку щодо прийнятностi використання
управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi
поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо
висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними,
модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту
аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi; • оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а
також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти
достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки
заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Партнер з аудиту: Зайцева Оксана Назва
аудиторської компанiї та адреса офiсу: Crowe Horwath AC Ukraine 04070, Київ, вул. Спаська 37
д/н
д/н
д/н
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Ні

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

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

д/н

Інше (зазначити)

д/н

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

д/н

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

д/н

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

3

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

0

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

0

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

0

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д/н

д/н
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

1

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Жодного комiтету не створено

Інші (запишіть)

д/н

д/н
д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/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)

д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

Ні

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Ні

Iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Ні

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

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів

X
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

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

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

X

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його
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

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕСIЛЬМАШ"

Територія

за ЄДРПОУ

00728380

за КОАТУУ 5624655300

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

112

46.61

20

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул.Iндустрiальна, 6, смт.Квасилiв,
Рiвненський р-н, Рiвненська область,
35350, Україна, 0362 20-44-72

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

13

0

первісна вартість

1001

0

14

0

накопичена амортизація

1002

0

1

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

97846

93493

95101

первісна вартість

1011

178746

176681

165677

знос

1012

80900

83188

70576

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

78

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

267

0

236

Усього за розділом I

1095

98113

93506

95415

Запаси

1100

1393

58

3467

Виробничі запаси

1101

1105

0

1542

Незавершене виробництво

1102

105

0

873

Готова продукція

1103

183

0

1052

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

367

410

727

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

9

0

з бюджетом

1135

0

4

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

12

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

85

408

11

Готівка

1166

1

1

0

Рахунки в банках

1167

84

407

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

205

64

175

Усього за розділом II

1195

2050

965

4380

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

100163

94471

99795

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

983

983

983

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

180070

180070

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-108903

-113736

87493

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

72150

67317

88476

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

395

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

156

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

551

Короткострокові кредити банків

1600

170

0

1200

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

19016

0

за товари, роботи, послуги

1615

20663

0

1451

за розрахунками з бюджетом

1620

792

868

1228

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1829

2051

624

за розрахунками з оплати праці

1630

149

0

395

за одержаними авансами

1635

0

383

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1725

1434

58

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2685

3402

5812

Усього за розділом IІІ

1695

28013

27154

10768

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

100163

94471

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

д/н

Керівник

Басараб Роман Iванович

Головний бухгалтер

Ляпунiна Людмила Олексiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕСIЛЬМАШ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00728380

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

7645

7509

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

( 5937 )

( 7099 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

1708

410

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

4921

9138

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

( 7920 )

( 2110 )

Витрати на збут

2150

( 16 )

( 157 )

Інші операційні витрати

2180

( 4221 )

( 15287 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 5528 )

( 8006 )

Дохід від участі в капіталі

2200

60

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

1933

194

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 1298 )

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 4833 )

( 7812 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 4833 )

( 7812 )

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

-4833

-7812

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

5607

6559

Витрати на оплату праці

2505

1449

1990

Відрахування на соціальні заходи

2510

326

422

Амортизація

2515

4585

4375

Інші операційні витрати

2520

6127

1086

Разом

2550

18094

14432

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

1310060

1310006

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1310060

131000.6

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-3.68

-5.96

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Басараб Роман Iванович

Головний бухгалтер

Ляпунiна Людмила Олексiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕСIЛЬМАШ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00728380

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

12129

15663

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

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

9

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

1551

1598

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

75

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 9316 )

( 12714 )

Праці

3105

( 1383 )

( 1790 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 776 )

( 652 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1564 )

( 1091 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 576 )

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 988 )

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 130 )

(0)

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

( 272 )

( 117 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

323

897

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

( 841 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

-841

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

323

56

Залишок коштів на початок року

3405

85

29

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

408

85

Примітки

д/н

Керівник

Басараб Роман Iванович

Головний бухгалтер

Ляпунiна Людмила Олексiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕСIЛЬМАШ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00728380

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

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

3522

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

3523

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

X

X

X

X

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

3553

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

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

3561

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з
бюджетом

3562

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками зі
страхування

3563

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

3564

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

Сплачений податок на прибуток

3580

X

X

Сплачені відсотки

3585

X

X

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

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

3200

X

X

необоротних активів

3205

X

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

X

X

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів

3225

X

X

Надходження від погашення
позик

3230

X

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

X

X

Інші надходження

3250

X

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

X

необоротних активів

3260

X

X

Виплати за деривативами

3270

X

X

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

X

Інші платежі

3290

X

X

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

()

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

3300

X

X

Отримання позик

3305

X

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

X

X

Інші надходження

3340

X

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X

Погашення позик

3350

X

X

Сплату дивідендів

3355

X

X

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

X

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

X

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

X

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

X

Інші платежі

3390

X

X

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

Примітки
Керівник

X

X

Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕСIЛЬМАШ"

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00728380

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

983

0

180070

0

-108903

0

0

72150

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

983

0

180070

0

-108903

0

0

72150

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-4833

0

0

-4833

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

-4833

0

0

-4833

Залишок на
кінець року

4300

983

0

180070

0

-113736

0

0

67317

Примітки

д/н

Керівник

Басараб Роман Iванович

Головний бухгалтер

Ляпунiна Людмила Олексiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 1. Iнформацiя про
компанiю Фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РIВНЕСIЛЬМАШ» (далi – Товариство) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, пiдготовлена
керiвництвом Товариства до 25 сiчня 2018 року. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РIВНЕСIЛЬМАШ» (код ЄДРПОУ 00728380) є акцiонерним товариством, 24.11.2011 року
перейменовано з ВАТ «Рiвнесiльмаш» на ПАТ «Рiвнесiльмаш» вiдповiдно до чинного
законодавства України. Товариство пропонує юридичним особам послуги за основними видами
дiяльностi згiдно Статуту, а саме: - надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна; надання послуг зi спiльного використання електричних мереж та мереж водопостачання; - надання
транспортних послуг. Офiс Товариства знаходиться за адресою: 35350, Рiвненська обл.,
Рiвненський р-н, смт Квасилiв, Iндустрiальна, будинок № 6. Товариство не має дочiрнiх
пiдприємств. Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2017 р. склала 14 осiб. Учасники Станом
на 31 грудня 2017 року зареєстрованими учасниками Товариства є юридичнi компанiї та фiзичнi
особи, якi володiють частками у Статутному капiталi: № з\п Реєстрацiйний код
Найменування/ПIБ, країна реєстрацiї Мiсцезнаходження (мiсце проживання) Загальна кiлькiсть
ЦП Вiдсоток у статутному капiталi 1 38930064,ТОВ «Квантум Фом» Вул.Iндустрiальна, буд.12,
оф.41, смт Квасилiв, Рiвненський р-н, Рiвненська обл., 35350 982505 75,000038 2 41059731,ТОВ
«Квантум Iнвестмент» Вул.Iндустрiальна, буд.12, оф.41, смт Квасилiв, Рiвненський р-н, Рiвненська
обл., 35350 32751 2,500064 3 33426378, ТОВ «Мая Рiвне» Вул.Iндустрiальна, буд.6, смт Квасилiв,
Рiвненський р-н, 1343 0,102518 4 Франклiн Дункан Макмахон Смiт Стрiт, 5, Лондон, SW34EE
189442 14.461155 5 Лоррейн Iзабель Марi Макмахон Стевенiн Смiт Стрiт, 5, Лондон, SW34EE
64301 4,908450 6 Iншi фiзичнi особи 39664 3,027775 Всього - 1310006 100 2. Загальна основа
формування фiнансової звiтностi 2.1 Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ Фiнансова
звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою
достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв
Товариства для задоволення iнформацiйних потреб учасникiв товариства. Концептуальною
основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, є Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського
облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПТК), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно
оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. Пiдготовлена Товариством фiнансова
звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з урахуванням
змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2017 року, дотримання яких забезпечує достовiрне
подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої
iнформацiї. При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами
нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського
облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не суперечать вимогам МСФЗ. 2.2. Валюта
подання звiтностi та функцiональна валюта , ступiнь округлення Дана фiнансова звiтнiсть
представлена в нацiональнiй валютi України (гривнi), яка є грошовою одиницею України,
функцiональною валютою Товариства i валютою представлення звiтностi. Функцiональна валюта
визначалася як валюта основного економiчного середовища, в якiй Товариство здiйснює свою
дiяльнiсть. Звiтнiсть подано в тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. Облiкова полiтика,
застосовувана при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдає облiковiй полiтицi, що
застосовувалася при пiдготовцi фiнансової звiтностi за попереднiй звiтний перiод . 2.3.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи
з припущення безперервної дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення
зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування,
якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше

здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервної дiяльностi.
2.4. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена
до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Товариства 08 лютого 2018 року. Нi учасники
Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її
затвердження до випуску. 2.5. Звiтний перiод фiнансової звiтностi Звiтним перiодом, за який
формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня 2017 року по
31 грудня 2017 року. 3. Суттєвi положення облiкової полiтики 3.1. Основа (або основи) оцiнки,
застосована при складаннi фiнансової звiтностi Нижче описано iстотнi положення облiкової
полiтики, використанi Товариством при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi. Дата переходу
Товариства на МСФЗ - 01 сiчня 2011 року. Початок самого раннього звiтного перiоду, за який
Товариство представляло повну порiвняльну iнформацiю – 01 сiчня 2012 року. Перша фiнансова
звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi». 3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик 3.2.1. Основа формування
облiкових полiтик Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та
практика, застосованi суб’єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi.
МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до
яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є
несуттєвим. Облiкова полiтика Товариства розроблена вiдповiдно до вимог МСБО 8 «Облiковi
полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних МСФЗ. 3.2.2. Форма та назви
фiнансових звiтiв Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». 3.2.3. Методи подання
iнформацiї у фiнансових звiтах Згiдно НП(С)БО 1 «Звiт про сукупний дохiд» передбачає подання
витрат, визначених у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi «функцiї
витрат» або «собiвартостi реалiзацiї», згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх
функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрати на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.
Проте, оскiльки iнформацiя про характер витрат є корисною для прогнозування майбутнiх
грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в п. 5.11, 5.12 цих Примiток. Представлення
грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз
застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи
надходження грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi види
грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв Товариства.
3.3 Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв 3.3.1. Визнання та оцiнка
основних засобiв Товариство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується
з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання
(експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн. Об'єкти основних засобiв
вiдображаються за первiсною iсторичною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї.
Iсторична вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням об'єктiв основних
засобiв. 3.3.2. Подальшi витрати Iстотнi витрати на вiдновлення або модернiзацiю об'єктiв
основних засобiв капiталiзуються i амортизуються протягом строку корисного використання
вiдповiдних активiв. Всi iншi витрати на ремонт i поточне обслуговування вiдображаються у звiтi
про фiнансовi результати у перiодi їх виникнення. Дооцiнка, яка входить до складу власного
капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного
активу (лiквiдацiя або продаж). Ця операцiя вiдображається у роздiлi II. Сукупний дохiд рядок
«Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв», код рядка 2400 Звiту про фiнансовi результати (Звiт про
сукупний дохiд). 3.3.3. Амортизацiя основних засобiв Амортизацiя основних засобiв призначена
для списання амортизованої суми протягом строку корисного використання активу i
розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Строки корисного використання груп
основних засобiв подано таким чином: Таблиця 1 Групи основних засобiв Строк корисного
використання, роки Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 20 Машини та обладнання 5
Транспортнi засоби 5 Iнструменти. прилади, iнвентар (меблi) 5 Iншi основнi засоби 5 Малоцiннi
необоротнi матерiальнi активи - У тому випадку, якщо об'єкт основних засобiв складається з

кiлькох компонентiв, якi мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти
враховуються як окремi об'єкти основних засобiв. Товариство визнає вартiсть замiненого
компоненту об'єкта основних засобiв у складi його балансової вартостi на момент виникнення,
коли iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому можуть бути отриманi економiчнi вигоди вiд
використання такого основного засобу i данi витрати можуть бути надiйно оцiненi. Замiннi
компоненти списуються у витрати в момент замiни. Усi iншi витрати вiдображаються у звiтi про
фiнансовi результати в якостi витрат по мiрi їх виникнення. Амортизацiю активу припиняють на
одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для
продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Строки корисного використання не
переглядались на кiнець фiнансового року. Оцiнка строкiв корисного використання залежить вiд
професiйної думки керiвництва, яка заснована на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При
визначенi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови
передбачуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос та умови, у яких
експлуатуватимуться цi активи. Змiна будь-якої iз цих умов або оцiнок може в результатi привести
до коригування майбутнiх норм амортизацiї. 3.3.4. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи,
придбанi в рамках окремої угоди, облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя
нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом строку
корисного використання. Очiкуванi строки корисного використання та метод нарахування
амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного року, при цьому всi змiни в оцiнках
вiдображаються в облiку i звiтностi за наступнi перiоди. Очiкуваний строк корисного
використання по класах нематерiальних активiв представлений таким чином: Найменування
Лiцензiї Програмне забезпечення та авторськi права Термiн корисного використання невизначений
Обмежений – 5 рокiв Застосований метод амортизацiї не амортизується Амортизується методом
рiвномiрного нарахування в продовж строку корисного використання 3.3.5. Зменшення корисностi
основних засобiв та нематерiальних активiв На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, наявнiсть
ознак того, що кориснiсть активу може зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак iснує,
Товариство оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування такого активу. Оцiнюючи наявнiсть ознак
того, що кориснiсть активу може зменшитися, Товариство бере до уваги такi показники: Зовнiшнi
джерела iнформацiї: а) протягом перiоду ринкова вартiсть активу зменшилася значно бiльше, нiж
могла б зменшитися, за очiкуванням, унаслiдок плину часу або звичайного використання; б)
протягом перiоду вiдбулися змiни зi значним негативним впливом на Товариство або вони
вiдбудуться найближчим часом у технологiчному, ринковому, економiчному або правовому
оточеннi, в якому дiє суб'єкт господарювання, чи на ринку, для якого призначений актив; в)
ринковi ставки вiдсотка або iншi ринковi ставки доходу вiд iнвестицiй збiльшилися протягом
перiоду, i це збiльшення, ймовiрно, вплине на ставку дисконту, застосовану при обчисленнi
вартостi активу при використаннi, i суттєво зменшить суму очiкуваного вiдшкодування активу; г)
балансова вартiсть чистих активiв суб'єкта господарювання, що звiтує, є бiльшою, нiж його
ринкова капiталiзацiя. Внутрiшнi джерела iнформацiї: ґ) є свiдчення застарiння або фiзичного
пошкодження активу; д) протягом перiоду вiдбулися суттєвi змiни, якi негативно вплинуть на
суб'єкт господарювання, або очiкується, що вони вiдбудуться у близькому майбутньому та змiнять
iнтенсивнiсть або спосiб нинiшнього чи запланованого використання активу. Цi змiни включають
плани припинити використання активу, припинити або реструктуризувати господарську одиницю,
до якої належить цей актив, продати його ранiше вiд попередньо очiкуваної дати i повторно
оцiнити строк корисної експлуатацiї цього активу, цього разу як визначений*; е) наявнi свiдчення
з даних внутрiшньої звiтностi, якi вказують, що економiчна ефективнiсть активу є або буде
гiршою, нiж очiкувана. У разi наявнiсть ознак того, що кориснiсть активу може зменшитися
Товариство на звiтну дату здiйснює перевiрку балансової вартостi своїх матерiальних i
нематерiальних активiв з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що свiдчать про наявнiсть якого-небудь
збитку вiд знецiнення цих активiв. У випадку виявлення таких ознак Товариство розраховує
вiдшкодовану вартiсть вiдповiдного активу з метою визначення розмiру збитку вiд знецiнення
(якщо такий є). Сума очiкуваного вiдшкодування активу являє собою найбiльшу з двох значень:
справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж або експлуатацiйної цiнностi. Сума

очiкуваного вiдшкодування визначається для iндивiдуального активу, за винятком випадкiв, коли
актив не генерує грошовi потоки, якi є незалежними вiд грошових потокiв, що генеруються
iншими активами або групою активiв. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi передбачуванi
майбутнi грошовi потоки дисконтуються до поточної вартостi з використанням коефiцiєнта
дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi
та ризики, специфiчнi для активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат
на продаж Товариство керується iнформацiєю про останнi ринковi транзакцiї, якщо такi мали
мiсце. Якщо таких транзакцiй не виявлено, застосовується найбiльш пiдходяща модель оцiнки для
розрахунку справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Такi розрахунки
пiдтверджуються вiдповiдними коефiцiєнтами, якi котируються на бiржах, а також iншими
iндикаторами справедливої вартостi. Щорiчно Товариство здiйснює перевiрку наявностi
знецiнення нематерiальних активiв, якi не мають визначеного термiну корисного використання за
станом на кiнець року, за допомогою порiвняння їх балансової вартостi з сумою очiкуваного
вiдшкодування розрахованої як описано вище. 3.4.Облiковi полiтики щодо фiнансових
iнструментiв 3.4.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв Товариство визнає фiнансовий
актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних
положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових
iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Товариство визнає такi
категорiї фiнансових iнструментiв: - фiнансовий актив , доступний для продажу; - дебiторська
заборгованiсть. Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається
нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 3.4.2. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi
кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. Еквiваленти
грошових коштiв – короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi
суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя
визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення,
наприклад протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. Грошовi кошти та їх еквiваленти
можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою
вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. У разi обмеження права використання коштiв на
поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi
тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi не поточних активiв. У
випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi
повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у
складi збиткiв звiтного перiоду. 3.4.3. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть – це
фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший
фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання. Дебiторська заборгованiсть визнається у
звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стає стороною контрактних вiдношень
цього iнструменту. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою
вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв
на дату оцiнки. I оскiльки вартiсть дебiторської заборгованостi може знижуватись, аби не
порушувати принципу обачностi Товариство на дату балансу оцiнює поточну дебiторську
заборгованiсть за амортизованою собiвартiстю. Резерв сумнiвних боргiв визначають для поточної
дебiторської заборгованостi, яка є фiнансовим активом, якщо вона не придбана та не призначена
для продажу. Для визначення резерву сумнiвних боргiв Товариство обрало метод застосування
абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, тобто резерв створюється на основi iндивiдуальної
оцiнки окремих дебiторiв. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того,чи є у нього
об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про
тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. У разi
неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного
резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 3.4.4. Фiнансовi активи, доступнi для
продажу До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї,
вiдсоток володiння яких менш 20%, i якi вiдносяться до неринкових акцiй, справедливу вартiсть

яких неможливо визначити. Неринковi акцiї облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням
збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 3.4.5. Зобов’язання Поточнi зобов’язання – це зобов’язання,
якi вiдповiдають однiй iз нижченаведених ознак: - Товариство сподiвається погасити зобов’язання
або зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше
дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Поточнi зобов’язання визнаються за умови
вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов’язань. 3.4.6 Згортання фiнансових активiв та
зобов’язань Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати
актив та виконати зобов’язання одночасно. 3.5. Облiковi полiтики щодо не поточних активiв,
утримуваних для продажу Товариство класифiкує необоротнi активи та групи вибуття як
утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть пiдлягає вiдшкодуванню, в основному, за
допомогою їх продажу, а не в результатi тривалого використання. Необоротнi активи та групи
вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за найменшим з двох значень балансової вартостi i справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Критерiй
класифiкацiї об'єкта у якостi утримуваного для продажу вважається дотриманим лише в тому
випадку, якщо ймовiрнiсть продажу висока, а актив, або група вибуття можуть бути негайно
проданi в своєму поточному станi. Керiвництво повинно мати твердий намiр вчинити продаж
необоротних активiв, у вiдношеннi яких повинна очiкуватися вiдповiднiсть критерiям визнання в
якостi завершеної операцiї продажу протягом одного року з дати класифiкацiї. Основнi засоби та
нематерiальнi активи пiсля класифiкацiї як утримуваних для продажу не пiдлягають амортизацiї.
Прибуток або збиток, що виник в результатi продажу активу, визначається як рiзниця мiж
виручкою вiд продажу та балансовою вартiстю активу, i вiдображається в звiтi про фiнансовi
результати. 3.6. Облiковi полiтики щодо оренди Оренда активiв, за якою ризики та винагороди,
пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як
операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визначаються як витрати на
прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду
Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи
амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визначаються як витрати. 3.7. Облiковi
полiтики щодо податку на прибуток Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з
поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на
прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за
звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням
податкових ставок чинних (або в основному чинних) на дату балансу. Вiдстрочений податок
розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань та являє собою податковi активи або
зобов’язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи
зобов’язання в балансi та їх податковою базою. Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як
правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi
активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного
прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають
вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату
й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий
оподатковуваний прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого
активу повнiстю або частково. Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi
як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань.
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або
збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi
визнаються прямо у власному капiталi . Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у
капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображенi безпосередньо у власному капiталi в
тому самому чи в iншому перiодi. 3.8. Облiковi полiтики щодо iнших активiв i зобов’язань 3.8.1.
Забезпечення Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть
(юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо,
нiж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi

економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання. 3.8.2. Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання
працiвникам послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 3.8.3. Пенсiйнi
зобов’язання Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної
плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi
вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в
якому були наданi працiвникам послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена
вiдповiдна заробiтна платня. Товариство здiйснює виплату винагороди по закiнченню трудової
дiяльностi (Вiдшкодування в Пенсiйний фонд по виплатi пенсiй за вiком на пiльгових умовах
(Список №1 та №2 згiдно дiючого законодавства). На зазначенi виплати створюється резерв, що
було розраховано за актуарними припущеннями. 3.9. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є
доречними для розумiння фiнансової звiтностi 3.9.1. Доходи та витрати Доходи та витрати
визнаються за методом нарахування. Дохiд – це збiльшення економiчних вигiд протягом
облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi
зменшення зобов’язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв. Дохiд визнається у звiтi
про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання
доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов’язань. Дохiд
вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i
визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв. Не визнаються
доходом отриманi авансом платежi. Такi платежi облiковуються як заборгованiсть за отриманими
авансами i враховуються окремо (МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»). Витрати – це
зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї
активiв у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активiв, за
винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. Витрати визнаються у звiтi про
прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення
зобов’язань або зменшення активiв. Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки,
коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi
економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про
фiнансовий стан. Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли
виникають зобов’язання без визнання активу. Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу,
визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. 3.9.2. Умовнi зобов’язання та активи
Товариство не визнає умовнi зобов’язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про
умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про
умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 4. Основнi
припущення, оцiнки та судження При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки
та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО
та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та
судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин
вважаються обґрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової
вартостi активiв та зобов’язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявностi у керiвництва
iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих
розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються
високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення
для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 4.1. Судження щодо операцiй,
подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ Якщо не має МСФЗ, який конкретно
застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Товариства застосовує судження
пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для
потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що
фiнансова звiтнiсть: - подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та

грошовi потоки Товариства; - вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а
не лише юридичну форму; - є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; - є повною в усiх
суттєвих аспектах. Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на
прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: а) вимоги в МСФЗ, у
яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання; б) визначення, критерiї визнання та
концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у концептуальнiй основi фiнансової
звiтностi. Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення
iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну
концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та
прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 4.2.
Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв Протягом звiтного 2017 року
переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням незалежних оцiнювачiв не здiйснювалась.
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки
фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що: а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином
часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань
пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй та б) вплив змiн в
оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи (витрати) може
бути значним. Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може
мати вплив на передбачувану справедливу вартiсть. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi
поданi у фiнансових звiтах 5.1. ОСНОВНI ЗАСОБИ Iнвестицiйна нерухомiсть Будiвлi, спор.
передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспор-тнi засоби Iнструменти прилади, iнвентар
Iншi МНМА Первiсна вартiсть на 01.01.17р 134392 11295 498 919 Знос на 01.01.17р 68218 11295
468 919 Надiйшло за рiк 20 7 Вибуло за рiк (перв. варт.) 1 606 486 Знос (вибуття) 1 606 486 Iншi
змiни за рiк перв.варт. 1542 -1765 -120 340 3 Iншi змiни за рiк знос 1300 -1765 -90 340 3
Нараховано амортизацiї 4 584 1 7 Первiсна вартiсть на 31.12.17. 135 934 7 924 398 773 3 7 Знос на
31.12.17. 74 102 7 924 379 773 3 7 В звiтному роцi змiни у складi основних засобiв вiдбулись за
рахунок модернiзацiї активiв на суму 20 тис. грн. Сума нарахованого зносу основних засобiв та
iнших необорних матерiальних активiв станом на 31 грудня 2017 р. склала 83 188 тис. грн.
Товариство не має основних засобiв у фiнансовiй орендi. Станом на 31 грудня 2017 року у
Товариства не було зобов'язань з придбання об'єктiв основних засобiв. Протягом 2016 року витрат
на позики для придбання основних засобiв Товариство не здiйснювало. 5.2. НЕМАТЕРIАЛЬНI
АКТИВИ Нижче наводиться данi в розрiзi груп нематерiальних активiв, якi використовувало
Товариство в господарськiй дiяльностi за 2016 р., : На 31 грудня 2017 року Нематерiальнi активи, в
т.ч. 14 - Лiцензiї - Програмне забезпечення та авторськi права 14 Накопичена амортизацiя склала 1
тис. грн. На протязi 2017 року Товариство не мало зобов'язань з придбання лiцензiй, програмного
забезпечення придбало на суму 14 тис.грн. 5.3. ФIНАНСОВI АКТИВИ ТА ГРОШОВI КОШТИ
Товариство класифiкує фiнансовi iнструменти, якi є у власностi на звiтну дату за наступними
категорiями. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiй , якi належать до категорiї утримуваних до
погашення, облiк яких ведеться по собiвартостi, вiдображаються в статтi «Iншi фiнансовi
iнвестицiї» балансу (рядок 1035) В 2017 р. Товариство не провадило довгострокових фiнансових
iнвестицiй. Амортизована вартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов'язання - величина, в
якiй фiнансовi активи або зобов'язання розрахованi при первiсному визнаннi, за вирахуванням
виплат у погашення основної суми боргу, зменшена або збiльшена на суму накопиченої з
використанням методу ефективної ставки вiдсотка амортизацiї рiзницi мiж первiсною вартiстю i
сумою погашення , а також за вирахуванням суми зменшення (прямого або шляхом використання
рахунку оцiночного резерву) на знецiнення або безнадiйну заборгованiсть. Поточнi фiнансовi
iнвестицiї, якi належать до категорiї - утримуванi для продажу, облiк яких ведеться по
справедливiй вартостi, вiдображаються в статтi «Поточнi фiнансовi iнвестицiї» балансу (рядок
1160). В 2016 р. Товариство не провадило поточних фiнансових iнвестицiй. Грошовi кошти та їх
еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках на поточних рахунках та
короткостроковi депозити з первiсним строком погашення не бiльше трьох мiсяцiв вiд звiтної

дати. В балансi Товариства грошовi кошти на поточних рахунках та короткостроковi депозити
вiдображенi наступним чином: Станом на 31 грудня 2017 року депозитних вкладiв зi строком
погашення понад 3 мiсяцiв розмiщенi в банках Товариство не мало. Компонентами показника
«Грошовi кошти та їх еквiваленти» є статтi 1165 та 1167 балансу, якi представленi таким чином:
На 31 грудня 2017 року Грошовi кошти та їх еквiваленти , в т.ч. 1. в нацiональнiй валютi, в т.ч.: депозитнi вклади (строк погашення до 3 мiс.) - на поточних рахунках 407 тис.грн. 2. в iноземнiй
валютi, в т.ч. : - - депозитнi вклади (строк погашення до 3 мiс.) - - на поточних рахунках - Станом
на 31 грудня 2017р справедлива вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв дорiвнює їх
балансовiй вартостi. 5.4. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, IНША ДЕБIТОРСЬКА
ЗАБОРГОВАНIСТЬ Дебiторська заборгованiсть за послуги, позики та iнша дебiторська
заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежами, що не котируються на активному
ринку, класифiкуються як «позики виданi та дебiторська заборгованiсть». Позики виданi та
дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Амортизована
собiвартiсть фiнансового активу - це сума, за якою фiнансовий актив оцiнюється при первiсному
визнаннi, мiнус виплати основної суми, плюс (або мiнус) накопичена амортизацiя будь-якої
рiзницi мiж цiєю первiсною сумою та сумою погашення iз застосуванням методу ефективного
вiдсотка та мiнус будь-яке зменшення (прямо чи через застосування рахунку резервiв) унаслiдок
зменшення корисностi або неможливостi отримання. Дебiторська заборгованiсть за послуги та
iнша дебiторська заборгованiсть за станом на 31 грудня 2017 року представленi таким чином: На
31 грудня 2017 року Аванси, виданi постачальникам 9 Iнша дебiторська заборгованiсть, (за
мiнусом резерву пiд сумнiвну) 410 Всього 419 Станом на 31 грудня 2017 року Товариством
створено резерв сумнiвних боргiв у сумi 108, 3 тис. грн. на заборгованiсть, що не є безнадiйною,
але iснують певнi сумнiви щодо її погашення. При визначеннi погашення дебiторської
заборгованостi за договорами та iншої дебiторської заборгованостi Товариство враховує будь-якi
змiни кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтної
дати. 5.5. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА IНШИМИ
РОЗРАХУНКАМИ Дебiторська заборгованiсть з бюджетом за податками та iншими розрахунками
за станом на 31 грудня 2017 року представлена таким чином: На 31 грудня 2017 року Дебiторська
заборгованiсть з бюджетом, в т.ч.: - - податок на прибуток - - податок на доходи фiзичних осiб - податок на додану вартiсть до вiдшкодування - - з iнших податкiв 4 Дебiторська заборгованiсть з
нарахованих доходiв, в т.ч.: - - в нацiональнiй валютi - - в iноземнiй валютi - Разом 4 5.6. РЕЗЕРВИ
Резерви визнаються, коли у Товариства в поточному перiодi є зобов'язання, що виникло в
результатi минулих подiй, iснує ймовiрнiсть того, що буде потрiбно погашення даного
зобов'язання i при цьому може бути зроблена надiйна оцiнка суми зобов'язання. Сума, визнана в
якостi резерву, являє собою найкращу оцiнку витрат, необхiдних для погашення поточного
зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги ризики i невизначенiсть, пов'язанi iз зобов'язанням.
Товариство оцiнило суми своїх можливих зобов’язань та створило резерви: - резерв вiдпусток,
станом на 31.12.2017 року складає 109 тис. грн.; - резерв на виплату винагороди по закiнченню
трудової дiяльностi, станом на 31.12.2017 року складає 990 грн.; - резерв забезпечення iнших
витрат i платежiв, станом на 31.12.2017 року складає 335 тис грн. 5.7. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI
ЗАПАСИ Вартiсть товарно-матерiальних запасiв Товариства за звiтну дату 2017 р. складається з
матерiальних цiнностей, що використовуються безпосередньо у її господарськiй дiяльностi i
складає 58 тис.грн . 5.8. КАПIТАЛ Статутний капiтал Статутний капiтал Товариства станом на 31
грудня 2017 р. складає суму 982 504,50 грн. (Дев’ятсот вiсiмдесят двi тисячi п’ятсот чотири грн. 50
коп.). Статутний капiтал Товариства повнiстю сформований та оплачений. Додатковий капiтал
Станом на 31 грудня 2017 сума додаткового капiталу становить 180 070 тис. грн. Дивiденди
Протягом 2017 року Учасниками Товариства не приймалося рiшень щодо виплати дивiдендiв. 5.9.
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Кредиторська заборгованiсть з
одержаних авансiв Станом на 31 грудня 2017 р. кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв
представлена наступним чином: На 31 грудня 2017 року Кредиторська заборгованiсть з одержаних
авансiв в т.ч.: - в нацiональнiй валютi 383 тис.грн - в iноземнiй валютi - Компоненти цiєї
заборгованостi представленi авансовими внесками по договорам оренди та авансами покупцiв.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Станом на 31 грудня 2017 р. кредиторська

заборгованiсть за отриманi товари, роботи, послуги, представлена наступним чином: На 31 грудня
2017 року Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками, в т.ч.: - в нацiональнiй валютi
19016 тис.грн - в iноземнiй валютi - Кредиторська заборгованiсть з бюджетом Кредиторська
заборгованiсть з бюджетом за станом на 31 грудня 2017 р. представлена такими податками: На 31
грудня 2017 року Кредиторська заборгованiсть з бюджетом, в т.ч.: - податок на додану вартiсть податок на прибуток - iншi податки 59 тис.грн. 809 тис.грн. Компонентом заборгованостi є сума
земельного податку та податку на доходи фiзичних осiб, яка розрахована за правилами
податкового законодавства. Iншi поточнi зобов’язання Iншi поточнi зобов’язання за станом на 31
грудня 2017 р представленi таким чином: На 31 грудня 2017 року - з оплати працi - - зi
страхування 2051 - Iншi поточнi зобов’язання 3402 Всього 5453 тис. грн Станом на 31 грудня 2017
року Товариство не мало простроченої або сумнiвної кредиторської заборгованостi. Балансова
вартiсть iншої кредиторської заборгованостi дорiвнює її справедливої вартостi. При визначеннi
погашення iншої кредиторської заборгованостi Товариство на кожну звiтну дату проводить аналiз
сум кредиторської заборгованостi з вираховуванням термiнiв її облiку на балансi та термiнiв
позовної давностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтної дати. Протягом
звiтного 2017 року Товариство здiйснювало списання з балансу кредиторської заборгованостi,
враховуючи строки позовної давностi на суму 3 тис. грн. 5.10. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
ПРОДУКЦIЇ (ПОСЛУГ) Структура доходiв (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї(послуг) за 2016 р.
представлена наступним чином: за 2017 рiк Дохiд(виручка ), в т.ч. Продукцiя (ТЗI) Надання послуг
7645 Всього 7645 5.11. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ Собiвартiсть реалiзацiї за 2017 рiк, що
закiнчився 31 грудня , представлена наступним чином: Собiвартiсть , в т.ч. реалiзацiї послуг 5937
реалiзацiї продукцiї Всього 5937 5.12. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ Основнi витрати
Товариства, що пов’язанi iз здiйсненням її господарської дiяльностi, розподiляються за статтями,
якi видiленi в окремi групи: адмiнiстративнi витрати. Загальний розмiр цих витрат за 2017 рiк, що
закiнчився 31 грудня, складає 7920 тис. грн., якi розподiляються за наступними елементами: за
2017 рiк Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 1147 Витрати на комунальнi послуги
1949 Витрати на iнформацiйнi послуги Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв
4592 Податок з нерухомостi Ремонт, технiчне обслуговування та утримання власних основних
засобiв Банкiвськi послуги 32 Депозитарнi послуги Зв'язок Страхування рухомого та нерухомого
майна Iншi витрати 200 Разом 7920 5.13. Iншi операцiйнi доходи Iншi операцiйнi доходи за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2017 року, мають таку структуру: за 2017рiк Дохiд вiд реалiзацiї iнших
оборотних активiв 2828 Дохiд отриманий вiд списаних ранiше активiв Дохiд вiд списання
кредиторської заборгованостi 3 Оренда 1772 Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 318 Всього
4921 В iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi входять компенсацiйнi надходження вiд
комунальних затрат зданих в оренду нежилих примiщень. 5.14. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ТА
ФIНАНСОВI ВИТРАТИ Iншi операцiйнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року склали
4221 тис. грн. та включають наступнi статтi: за 2017 рiк Вартiсть реалiзованих активiв 2378
Витрати вiд вiд’ємних курсових рiзниць Iншi операцiйнi витрати 1843 Разом 4221 за 2016 рiк
Фiнансовi витрати, в т.ч.: - втрати вiд участi в капiталi - - iншi витрати - 5.15 ПРИБУТКИ ТА
ЗБИТКИ За результатом всiх видiв дiяльностi в 2017 роцi Товариством отриманий збиток в розмiрi
4833 тис.грн. 6. Розкриття iншої iнформацiї 6.1. УМОВНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 6.1.1. Судовi позови
Протягом 2017 року Товариство було стороною судової справи iз Рiвненською ОДПI ГУ ДФС у
Рiвненськiй областi стосовно стягнення податкового боргу з земельного податку та податку з
доходiв фiзичних осiб. Протягом 2017 року Товариство не заявляло позивiв та не отримувало
претензiй. 6.1.2. Ринковий ризик Товариство надає послуги з оренди та послуги зi спiльного
використання електричних мереж та мереж водопостачання, транспортнi послуги. Майбутнi
економiчнi умови та iншi фактори, включаючи довiру споживачiв, рiвень доходiв населення,
процентнi ставки та доступнiсть споживчого кредитування можуть знизити споживчi витрати або
змiнити споживчi переваги. Глобальне зниження темпiв зростання української i свiтової економiк
або невизначенi економiчнi перспективи можуть негативно позначитися на споживчих перевагах
та результатах дiяльностi Товариства. Українська економiка схильна до ринкових коливань i
зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова система
продовжує проявляти ознаки напруженостi i економiки багатьох країн свiту демонструючи

менший рiст, нiж в минулi роки, або вiдсутнiсть зростання взагалi. У 2017 роцi Уряд України
продовжував вживати заходiв, спрямованi на пiдтримку економiки з метою подолання наслiдкiв
свiтової кризи. Незважаючи на деякi iндикатори вiдновлення економiки, як i ранiше iснує
невизначенiсть щодо майбутнього економiчного зростання, можливостi доступу до джерел
капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на
фiнансову позицiю Товариства, результати операцiй i бiзнес перспективи. Незважаючи на те, що
будь-яке подальше погiршення вищевказаних ситуацiй, може негативно вплинути на результати i
фiнансову позицiю Товариства, яку зараз досить складно визначити, керiвництво вважає, що
вживає всi можливi заходи для пiдтримки стабiльностi бiзнесу Товариства в iснуючих умовах.
6.1.3 Податкове законодавство та умови регулювання в Українi Уряд України продовжує реформу
економiчної i комерцiйної iнфраструктури в процесi переходу до ринкової економiки. У результатi
законодавство, що впливає на дiяльнiсть пiдприємств, продовжує швидко змiнюватися. Цi змiни
характеризуються неясними формулюваннями, наявнiстю рiзних тлумачень i сформованою
практикою винесення довiльних рiшень з боку влади. Iнтерпретацiя керiвництвом такого
законодавства стосовно дiяльностi Товариства може бути оскаржена вiдповiдними
контролюючими органами. Зокрема, податковi органи займають фiскальну позицiю при
iнтерпретацiї законодавства i визначеннi розмiру податкiв, i в результатi, можливо, що операцiї та
дiяльнiсть, якi ранiше не оскаржувалися, будуть оскарженi. Отже, можуть бути донарахованi
податки, штрафи i пенi. Три роки, що передують звiтному, є вiдкритими для перевiрки
податковими органами. Керiвництво вважає, що Товариство нарахувало всi податки, що
стосуються дiяльностi Товариства. У ситуацiях невизначеностi Товариство здiйснило нарахування
податкових зобов'язань, виходячи з оцiнки керiвництвом iмовiрною величини вiдтоку ресурсiв, якi
будуть потрiбнi для погашення таких зобов'язань. Керiвництво Товариства, ґрунтуючись на
трактуваннi податкового законодавства, вважає, що зобов'язання з податкiв вiдображенi в повному
обсязi. Тим не менш, податковi та iншi державнi органи можуть по-iншому трактувати положення
чинного податкового законодавства i вiдмiнностi в трактуваннi можуть мати iстотнi наслiдки. 7.
Операцiї з пов’язаними особами. Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона
має можливiсть контролювати iншу сторону або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття
фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. Операцiї мiж пов’язаними сторонами передбачають передачу ресурсiв або зобов’язань, незалежно вiд стягування плати. Пов’язанi
сторони Товариства включають акцiонерiв, ключовий управлiнський персонал, пiдприємства, якi
мають спiльних власникiв та перебувають пiд спiльним контролем, пiдприємства, що перебувають
пiд контролем ключового управлiнського персоналу, а також компанiї, стосовно яких у
Товариства є iстотний вплив. В 2017 роцi Товариство здiйснювало операцiй з продажу послуг
пов’язанiй сторонi. Дебiторська заборгованiсть з пов'язаними особами з продажу послуг (оренда
нежилих примiщень, надання послуг з зi спiльного використання електричних мереж та мереж
водопостачання , надання транспортних послуг) в балансi Товариства становить 198 тис. грн. За
рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, має заборгованостi , що пiдлягають виплатi пов'язанiй
сторонi в сумi 18967 тис грн за товари, роботи, послуги та 3389 тис. грн за iншими операцiями.
Оцiнка можливої наявностi проведення операцiй з пов’язаною стороною проводиться
Товариством в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiдної пов'язаної
сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть. В 2017 роцi Товариство отримало
послуг вiд суб'єктiв господарювання, якi мають спiльний контроль або суттєвий вплив на певний
суб'єкт господарювання на суму 40 тис.грн. За 2017 рiк у Товариства вiдбулись наступнi операцiї з
пов’язаними юридичними особами: за 2017 рiк Дохiд(виручка ), в т.ч. Надання послуг суб'єктам
господарювання, якi мають спiльний контроль 6 013 тис. грн Надання послуг оренди суб'єктам
господарювання, якi мають спiльний контроль 1 772 тис. грн. Реалiзацiя iнших оборотних активiв
суб'єктам господарювання, якi мають спiльний контроль 31 тис. грн Всього 9 448 тис. грн
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з суб'єктами господарювання, якi мають спiльний
контроль : На початок 2017 На кiнець 2017 За товари, роботи, послуги 82 тис. грн. 198 тис. грн
Всього 82 тис. грн. 198 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з суб'єктами
господарювання, якi мають спiльний контроль : На початок 2017 На кiнець 2017 За товари, роботи,
послуги 19 188 тис. грн. 18 967 тис. грн Iншi поточнi зобов’язання 3 373 тис. грн 3 389 тис. грн. За

авансами отриманими 280 тис. грн 382 тис. грн. Всього 22 841 тис. грн. 22 738 тис. грн. Голова
правлiння Товариства за 2017 рiк отримав дохiд у виглядi заробiтної плати в розмiрi 84 тис. грн. 8.
ПОДIЇ ПIСЛЯ БАЛАНСУ Пiсля звiтної дати (31 грудня 2017 року) не вiдбулося жодних подiй, якi
справили б iстотний вплив на показники фiнансової звiтностi Товариства та вимагають розкриття
iнформацiї в примiтках до цiєї фiнансової звiтностi. Голова Правлiння Головний бухгалтер
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток

