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

Перегудов О. М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

06.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Маяк"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
14307423
4. Місцезнаходження
04073, Оболонський р-н, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 8
5. Міжміський код, телефон та факс
/044/ 461-81-07, /044/ 461-81-07
6. Електронна поштова адреса
info@mayak.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних
акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
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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 включенодо 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)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення
окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки:
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової
оцiнки.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, в
зв"язку з тим, що посадовi особи емiтента акцiями емiтента не володiють.
Iнформацiя про загальнi збори не надається, тому що вiдповiдно до ЗУ <Про акцiнернi
товаориства> загальнi збори акцiонерiв не проводяться, оскiльки Державному концерну
"Укроборонпром" належить 100% акцiй.
Iнформацiя про облiгацiй емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало
похiднi цiннi папери.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду не надаєтьтся, тому що особливої iнформацiї не було.
Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй
протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало та не продавало
ранiше викупленi власнi акцiї протягом звiтного перiоду викуплений власних акцiй немає..
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не приймались.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не
надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не приймались.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не
приймались.
Рiчна фiнансова звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається,
тому що емiтент складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, не надається тому що
Товариство не випускало борговi цiннi папери.
В формi "Текст аудиторського висновоку (звiту)" вiдсутнi Реєстрацiйний номер, серiя та
номер, дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, тому
що емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.
Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не надаються, тому що емiтент здiйснив публiчне
(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не випускало борговi цiннi папери
з забезпеченням випуску.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва), не надається в зв"язку з тим, що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Маяк"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №48108
3. Дата проведення державної реєстрації
12.05.1996
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
218275500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
100
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)
431
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.40 - ВИРОБНИЦТВО ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСIВ
26.30 - ВИРОБНИЦТВО ОБЛАДНАННЯ ЗВЯЗКУ
30.30 - ВИРОБНИЦТВО ПОВIТРЯНИХ I КОСМIЧНИХ ЛIТАЛЬНИХ АПАРАТIВ,
СУПУТНЬОГО УСТАТКОВАННЯ
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не
заповнюють iнформацiю про органи управлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "ОЩАДБАНК " ГУ по м. Києву та Київськiй обл.
2) МФО банку
322669
3) Поточний рахунок
26006300785550
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "ОЩАДБАНК " ГУ по м. Києву та Київськiй обл.
5) МФО банку
322669
6) Поточний рахунок
26006300785550

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Надання послуг i виконання
робiт протипожежного
призначення

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
АГ № 595478 09.09.2011
Державна iнспекцiя
техногенної безпеки України
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
термiн дiї не потребує продовження.
Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу): термiн дiї необмежений
Державний департамент
Проектування, монтаж, технiчне АВ №518714 17.03.2010
пожежної безпеки МНС
обслуговування засобiв
України
протипожежного захисту та
систем опалення, оцiнка
протипожежного стану обєктiв,
а саме: технiчне обслуговування
систем пожежної сигналiзацiї;
монтаж систем пожежної
сигналiзацiї
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
термiн дiї необмежений.
Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу): термiн дiї необмежений
№КИ2-2010- 24.12.2010 Головне управлiння Служби 01.02.2019
Спецiальний дозвiл на
160
безпеки України у м. Києвi та
провадження дiяльностi,
Київськiй областi
пов'язаної з державною
таємницею
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Опис
планується продовження термiну дiї.
Опис

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1) Найменування
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МАЯК"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Код за ЄДРПОУ
23168794
4) Місцезнаходження
04073, м.Київ, проспект Степана Бандери, будинок 8
5) Опис
Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в
юридичнiй особi: 100% часток. Активи наданi емiтентом у якостi внеску: 1000.00 грн. Права, що
належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою визначаються статутом
ДП "КП"Маяк" та чинним законодавством України.
1) Найменування
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МАЯКСЕРВIС"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство

3) Код за ЄДРПОУ
22934105
4) Місцезнаходження
04073, м.Київ, проспект Степана Бандери, будинок 13
5) Опис
Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в
юридичнiй особi: 100% часток. Активи наданi емiтентом у якостi внеску: 1000.00 грн. Права, що
належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою визначаються статутом
ДП "ВКП"Маяк-Сервiс" та чинним законодавством України.
1) Найменування
ДОЧIРНЄ
ПIДПРИЄМСТВО
"МАЯК-ПЕРСПЕКТИВА"
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "МАЯК"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Код за ЄДРПОУ
30223773
4) Місцезнаходження
04655, м.Київ, проспект Степана Бандери, будинок 20-А
5) Опис
Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в
юридичнiй особi: 100% часток. Активи наданi емiтентом у якостi внеску: 83353,99 грн. Права,
що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою визначаються
статутом ДП "МАЯК-ПЕРСПЕКТИВА" ПАТ "ЗАВОД "МАЯК" та чинним законодавством
України.
1) Найменування
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ЦЕНТР НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ "МАЯК"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Код за ЄДРПОУ
30313077
4) Місцезнаходження
04073, м.Київ, проспект Степана Бандери, будинок 8
5) Опис
Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в
юридичнiй особi: 100% часток. Активи наданi емiтентом у якостi внеску: 832781,77 грн. Права,
що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою визначаються
статутом ДП ЦНТ "МАЯК" та чинним законодавством України
1) Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВIКТА-МАЯК"
2) Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3) Код за ЄДРПОУ
31175895
4) Місцезнаходження
04073, м.Київ, проспект Степана Бандери , будинок 8

5) Опис
Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в
юридичнiй особi: 16,37% часток. Активи наданi емiтентом у якостi внеску: 6540000,00 грн.
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою визначаються
статутом ПРАТ "IНВIКТА-МАЯК" та чинним законодавством України
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАЯК-IНТЕР'ЄР"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
32454096
4) Місцезнаходження
04073, м.Київ, проспект Степана Бандери , будинок 8
5) Опис
Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в
юридичнiй особi: 50,99% часток. Активи наданi емiтентом у якостi внеску: 445250.00 грн.
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою визначаються
статутом ТОВ "МАЯК-IНТЕР'ЄР" та чинним законодавством України.
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАЯК-ВЕСТДОМ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
35590935
4) Місцезнаходження
04073, м.Київ, проспект Степана Бандери, будинок 8
5) Опис
Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в
юридичнiй особi: 35,01% часток. Активи наданi емiтентом у якостi внеску: 44032343.85 грн.
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою визначаються
статутом ТОВ "МАЯК-ВЕСТДОМ" та чинним законодавством України.
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАВОД "СВIТЯЗЬ"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
32047081
4) Місцезнаходження
04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ БРАТСЬКА, будинок 6
5) Опис
Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в
юридичнiй особi: 51,00% часток. Активи наданi емiтентом у якостi внеску: 4029000.00 грн.
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою визначаються
статутом ТОВ "ЗАВОД "СВIТЯЗЬ" та чинним законодавством України
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОЧМАШ"
2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
32026564
4) Місцезнаходження
12201, Житомирська обл., Радомишльський район, мiсто Радомишль, ВУЛИЦЯ
ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, будинок 47
5) Опис
Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в
юридичнiй особi: 99,09% часток. Активи наданi емiтентом у якостi внеску: 2002000.00 грн.
Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою визначаються
статутом ТОВ "ТОЧМАШ" та чинним законодавством України.
1) Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС
"СВIТЛОТЕХНIКА"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
30789138
4) Місцезнаходження
04073, м.Київ, проспект Степана Бандери , будинок 8
5) Опис
Форма участi: засновник. Вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в
юридичнiй особi: 60,00% часток. Активи наданi емiтентом у якостi внеску: 4440.00 грн. Права,
що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою визначаються
статутом ТОВ "ВК "СВIТЛОТЕХНIКА" та чинним законодавством України.
14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
Дата введення посади
корпоративного
секретаря
1
03.02.2010

Опис

Контактні дані:
Прізвище, ім'я по
Дата призначення особи
телефон та адреса
батькові особи,
на посаду
електронної пошти
призначеної на посаду
корпоративного
корпоративного
корпоративного
секретаря
секретаря
секретаря
2
3
4
Кобзаренко Вiталiй
461-87-69,
25.05.2011
Васильович
zavod@mayak.com.ua
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднє
мiсце роботи: Фонд держмайна України. Причини звiльнення попереднього
корпоративного секретаря: рiшення наглядової ради ПАТ "Завод "Маяк", в
зв"язку з призначенням нового корпоративного секретаря (25.05.2011
протокол №2 вiд 25.05.2011р.).

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
засновника
особи засновника та/або
та/або учасника
учасника
ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН
"УКРОБОРОНПРОМ"

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

37854297

Місцезнаходження

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

04119, м.Київ р-н, м.Київ,
вул.Дегтярiвська, 36

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

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

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
Кострицький Володимир Вiталiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1972
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник Генерального директора Державного концерну "Укроборонпром"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.12.2015, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з
керiвником Виконавчого органу Контракт найму на роботу, а також контролює дiяльнiсть членiв
Наглядової ради.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Посадова особа не є: акцiонером товариства, представником акцiонера,
акцiонерiв, незалежним директором

представником групи

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди:

83359,00 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття паспортних
даних не надано. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв:
заступник генерального директора.
Загальний стаж роботи 19 рокiв Одночасно обiймає посаду заступника Генерального директора
Державного концерну "Укроборонпром" (04119,м.Київ,вул.Дегтярiвська, 36).

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Уланiвський Сергiй Євгенiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1980
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
9
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник директора департаменту управлiння активами ДК "Укроборонпром".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.02.2015, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: погодження квартальних та рiчних звiтiв про результати господарської дiяльностi Товариства; надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї на проведення перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та фiлiй; - затвердження за подання
Виконавчого органу Товариства аудитора; - погодження за подання Виконавчого органу
Товариства органiзацiйної структури; - погодження умов оплати працi посадових осiб
Товариства; - погодження придбання, набуття у власнiсть довгострокових фiнансових вкладень
Товариства; - погодження за поданням керiвника Товариства рiшення щодо вчинення
правочинiв, якi стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму вiд 10ти до 30-ти
вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства; - прийняття рiшень щодо випуску облiгацiй Товариства тощо.
Розмiр виплаченої винагороди: 55587,00 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Посадова особа не є: акцiонером товариства, представником акцiонера,
акцiонерiв, незалежним директором

представником групи

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 9
рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: начальник

управлiння Одночасно обiймає посаду Заступник директора департаменту управлiння активами
ДК "Укроборонпром" (04119,м.Київ,вул.Дегтярiвська, 36)

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гаман Андрiй Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
14
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник начальника управлiння юридичного супроводження майнових питань
департаменту майнових прав Державного концерну "Укроборонпром"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.10.2012, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдноситься: погодження квартальних та рiчних звiтiв про результати господарської дiяльностi Товариства; надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї на проведення перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та фiлiй; - затвердження за поданням
Виконавчого органу Товариства аудитора; - погодження за поданням Виконавчого органу
Товариства органiзацiйної структури; - погодження умов оплати працi посадових осiб
Товариства; - погодження придбання, набуття у власнiсть довгострокових фiнансових вкладень
Товариства; - погодження за поданням керiвника Товариства рiшення щодо вчинення
правочинiв, якi стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму вiд 10ти до 30-ти
вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства; - прийняття рiшень щодо випуску облiгацiй Товариства тощо.
Розмiр виплаченої винагороди: 55587,00 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Посадова особа не є: акцiонером товариства, представником акцiонера,
акцiонерiв, незалежним директором

представником групи

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних
даних не надано. Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала
особа протягом останнiх п"яти рокiв: Заступник начальника управлiння юридичного
супроводження майнових питань департаменту майнових прав. Одночасно обiймає посаду
Начальник управлiння реструктуризацiї та корпоративних вiдносин ДК "Укроборонпром".
(04119,м.Київ,вул.Дегтярiвська, 36)

1) Посада
Голова правлiння - генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перегудов Олександр Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1952
5) Освіта
вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, машини та апарати легкої
промисловостi
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Завод "Маяк", Генеральний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2012, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: До компетенцiї Правлiння Товариства вiдносяться всi
питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з чинним законодавством, Статутом або
рiшенням Вищого органу Товариства вiднесенi виключно до компетенцiї iншого органу
Товариства. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування
фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах , збереження
оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, але не менше 3-х
рокiв, несе керiвник Товариства. Керiвник Товариства керує роботою Правлiння Товариства i
має такi права та повноваження: - без доручення вчиняти дiї вiд iменi Товариства, представляти
iнтереси Товариства у всiх вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, в органiзацiях та установах;
- керувати поточними справами Товариства i здiйснювати виконання рiшень Вищого органу
Товариства та Наглядової ради; - представляти Товариство у вiдносинах з iншими юридичними
та фiзичними особами; - здiйснювати повноваження щодо управлiння корпоративними правами
Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства; - проводити
переговори та укладати угоди вiд iменi Товариства; - визначати та затверджувати штатний
розпис, умови оплати працi працiвникiв Товариства; - призначати на посади та звiльняти з посад
працiвникiв Товариства; - призначати на посади та звiльняти з посад керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв; - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах,
що визначенi рiшенням Вищого органу Товариства, Статутом та Положенням про порядок
розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства; - вiдкривати поточнi,
валютнi та iншi рахунки в бiдь-яких банках України та за кордоном; - приймати рiшення щодо
вчинення правочинiв, якi стосуються господарської дiяльностi Товариства, на суму до 5-ти
вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства; - пiдписувати доручення на провадження дiй вiд iменя Товариства; скликати Загальнi збори акцiонерiв тощо. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi в 2016
роцi не виплачувалась.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Перелiк
попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: Генеральний директор

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Краснiк Анатолiй Васильович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1952
5) Освіта
вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, машини та апарати
харчових пiдприємств
6) Стаж роботи (років)
22
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Завод "Маяк", перший заступник генерального директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2012, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Правлiння Товариства: - здiйснює виконання рiшень Вищого
органу Товариства та Наглядової ради Товариства; - колегiально вирiшує питання щодо
фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених Статутом;
- готує рiчнi фiнансовi плани Товариства; - складає квартальнi та рiчнi звiти про результати
господарської дiяльностi Товариства та подає їх на погодження Наглядовiй радi Товариства; попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Вищого органу Товариства; розглядає питання органiзацiї виробництва; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства;
- приймає рiшення щодо укладення договорiв (угод) згiдно з чинним законодавством; - керує
роботою структурних пiдроздiлiв Товариства; - приймає рiшення з iнших питань поточної
дiяльностi Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi в 2016 роцi не виплачувалась. Посадова особа
протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 22
роки. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: перший
заступник генерального директора Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Домарацький Петро Васильович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1954
5) Освіта
вища, Вища школа профспiлок, економiка працi

6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Завод "Маяк", фiнансовий директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2012, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Правлiння Товариства: - здiйснює виконання рiшень Вищого
органу Товариства та Наглядової ради Товариства; - колегiально вирiшує питання щодо
фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених Статутом;
- готує рiчнi фiнансовi плани Товариства; - складає квартальнi та рiчнi звiти про результати
господарської дiяльностi Товариства та подає їх на погодження Наглядовiй радi Товариства; попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Вищого органу Товариства; розглядає питання органiзацiї виробництва; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства;
- приймає рiшення щодо укладення договорiв (угод) згiдно з чинним законодавством; - керує
роботою структурних пiдроздiлiв Товариства; - приймає рiшення з iнших питань поточної
дiяльностi Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi в 2016 роцi не виплачувалась. Посадова особа
протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 23
роки. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: фiнансовий
директор Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iльюшко Олег Васильович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1947
5) Освіта
вища, Ленiнградський iнститут водного транспорту, механiзацiя портових перевантажних
робiт
6) Стаж роботи (років)
40
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Завод "Маяк", заступник генерального директора з кадрiв та режиму
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2012, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Правлiння Товариства: - здiйснює виконання рiшень Вищого
органу Товариства та Наглядової ради Товариства; - колегiально вирiшує питання щодо
фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених Статутом;
- готує рiчнi фiнансовi плани Товариства; - складає квартальнi та рiчнi звiти про результати
господарської дiяльностi Товариства та подає їх на погодження Наглядовiй радi Товариства; попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Вищого органу Товариства; розглядає питання органiзацiї виробництва; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства;

- приймає рiшення щодо укладення договорiв (угод) згiдно з чинним законодавством; - керує
роботою структурних пiдроздiлiв Товариства; - приймає рiшення з iнших питань поточної
дiяльностi Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi в 2016 роцi не виплачувалась. Посадова особа
протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Згоди на розкриття паспортних даних не
надано. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: заступник
генерального директора з кадрiв та режиму. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не
обiймає.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федосенко Вiкторiя Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1968
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ"ТРАНСЕКСПО ПЛАС", головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2016, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Правлiння Товариства: - здiйснює виконання рiшень Вищого
органу Товариства та Наглядової ради Товариства; - колегiально вирiшує питання щодо
фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених Статутом;
- готує рiчнi фiнансовi плани Товариства; - складає квартальнi та рiчнi звiти про результати
господарської дiяльностi Товариства та подає їх на погодження Наглядовiй радi Товариства; попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Вищого органу Товариства; розглядає питання органiзацiї виробництва; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства;
- приймає рiшення щодо укладення договорiв (угод) згiдно з чинним законодавством; - керує
роботою структурних пiдроздiлiв Товариства; - приймає рiшення з iнших питань поточної
дiяльностi Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi в 2016 роцi не виплачувалась.
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме:
Вiдповiдно до Законiв України "Про управлiння об'єктами державної власностi", "Про
особливостi управлiння об'єктами державної власностi в оборонно-промисловому комплексi",
"Про акцiонернi товариства", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2012 №716 "Деякi
питання управлiння Державним концерном "Укроборонпром" корпоративними правами
держави", Статуту ПАТ "Завод "Маяк", подання Голови правлiння - Генерального директора
ПАТ "Завод "Маяк" Перегудова О.М. вiд 24.03.2016 № 900/574, ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН

"УКРОБОРОНПРОМ" наказом №121 вiд 18.04.2016 прийняв наступнi рiшення: внести змiни до
складу правлiння ПАТ "Завод "Маяк", затвердженого наказом Державного концерну
"Укроборонпром" вiд 05.03.2013 №74 (зi змiнами, внесеними наказом Державного концерну
"Укроборонпром" вiд 02.02.2015 №31): 1)припинити повноваження члена правлiння ПАТ "Завод
"Маяк" ЧЕРНI И Людмили Вiкторiвни; 2) призначити членом правлiння ПАТ "Завод "Маяк"
ФЕДОСЕНКО . Вiкторiю Олександрiвну.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не мала. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Перелiк попереднiх посад якi
обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: Головний бухгалтер Одночасно обiймає посаду
головного бухгалтера ПАТ "Завод "Маяк" (04073, Оболонський р-н, м. Київ, проспект Степана
Бандери, будинок 8)
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Синiцин Валерiй Сергiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1946
5) Освіта
вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут, технологiя виробiв iз пласмас
6) Стаж роботи (років)
38
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Завод "Маяк", головний iнжинер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.03.2012, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки Правлiння Товариства: - здiйснює виконання рiшень Вищого
органу Товариства та Наглядової ради Товариства; - колегiально вирiшує питання щодо
фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених Статутом;
- готує рiчнi фiнансовi плани Товариства; - складає квартальнi та рiчнi звiти про результати
господарської дiяльностi Товариства та подає їх на погодження Наглядовiй радi Товариства; попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Вищого органу Товариства; розглядає питання органiзацiї виробництва; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства;
- приймає рiшення щодо укладення договорiв (угод) згiдно з чинним законодавством; - керує
роботою структурних пiдроздiлiв Товариства; - приймає рiшення з iнших питань поточної
дiяльностi Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi в 2016 роцi не виплачувалась. Посадова особа
протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 38
рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: головний
iнжинер Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Голова Ревiзiної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiкузо Володимир Валентинович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1975
5) Освіта
Вища,Одеський нацiональний унiверситет iм.I.I.Мечникова
6) Стаж роботи (років)
7
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "РДМ-груп", юрконсульт
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.02.2015, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї: - контроль за виконанням Виконавчим
органом Товариства, затвердженого Вищим органом та Наглядової радою Товариства
фiнансового плану Товариства; - контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства
рiшень Вищого органу та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства; - контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закуповує сировину,
комплектуючi, матерiали, обладнання тощо; - контроль за своєчаснiстю проведення розрахункiв
з бюджетом; - контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв; - перевiрка
порядку вiдчуження майна Товариства; - перевiрка фiнансової документацiї Товариства; перевiрка законностi укладених угод Товариства; - аналiз фiнансового стану Товариства тощо.
Розмiр виплаченої винагороди: 83359,00 грн.В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж
роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв:
юрконсульт. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Херувiмов Артур Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Вища, Херсонський державний аграрний унiверситет
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
заступник директора департаменту майнових прав-начальник управлiння розпорядження
майном Державного концерну "Укроборонпром"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.02.2015, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї: - контроль за виконанням Виконавчим
органом Товариства затвердженого Вищим органом, Наглядової радою Товариства фiнансового
плану Товариства; - контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Вищого
органу та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закуповує сировину, комплектуючi,
матерiали, обладнання тощо; - контроль за своєчаснiстю проведення розрахункiв з бюджетом; контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв; - перевiрка порядку
вiдчуження майна Товариства; - перевiрка фiнансової документацiї Товариства; - перевiрка
законностi укладених угод Товариства; - аналiз фiнансового стану Товариства тощо.
Розмiр виплаченої винагороди: 55587,0 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась..
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж
роботи - 19 рокiв.Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв:
директор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Леоненко Юрiй Григорович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1975
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
2
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний державний фiнансовий iнспектор Держфiнiнспекцiї в м.Києвi
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.03.2015, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї: - контроль за виконанням Виконавчим
органом Товариства затвердженого Вищим органом, Наглядової радою Товариства фiнансового
плану Товариства; - контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рiшень Вищого
органу та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закуповує сировину, комплектуючi,
матерiали, обладнання тощо; - контроль за своєчаснiстю проведення розрахункiв з бюджетом; контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв; - перевiрка порядку
вiдчуження майна Товариства; - перевiрка фiнансової документацiї Товариства; - перевiрка
законностi укладених угод Товариства; - аналiз фiнансового стану Товариства тощо.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi в 2016 роцi не виплачувалась.

Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 2 роки.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: головний
державний фiнансовий iнспектор Одночасно обiймає посаду головного державного фiнансового
iнспектора вiддiлу iнспектування у сферi оборони, правоохоронних органiв та iнших органiв
державного управлiння Держфiнiнспекцiї в м. Києвi (04070, м. Київ,вул. Сагайдачного, 4)
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федосенко Вiкторiя Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1968
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ"ТРАНСЕКСПО ПЛАС", головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.09.2015, обрано безстроково
9) Опис
До повноважень та обов"язкiв посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься
органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi у вiдповiдностi до посадової
iнструкцiї та чинного законодавства України.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi в 2016 роцi не виплачувалась.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Згоди на розкриття паспортних
даних не надано. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв:
головний бухгалтер. Одночасно обiймає посаду члена правлiння ПАТ "Завод "Маяк" (04073,
Оболонський р-н, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 8).

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

Найменування юридичної
особи

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН
"УКРОБОРОНПРОМ"

Код за
ЄДРПОУ

37854297

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(шт.)

04119, м.Київ,
вул.Дегтярiвська, 36

873 102 0
00

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

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

873 102 0
00

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)
100

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)
100

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)

100

100

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

873 102 0
00

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

0

0

0

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

873 102 0
00

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

0

0

0

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
ними
акціями
акціями
0
0
0
0

За результатами періоду,
що передував звітному
за
за простими привілейова
ними
акціями
акціями
631 000
0
0,001
0

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
0
0
631 000
0
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за результатами перiоду, що
Опис
передував звiтному, тобто за 2015 рiк : 01 квiтня 2016р.
Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.
Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо державi, вiд iменi якої управлiння
корпоративними правами здiйснює уповноважений суб'єкт господарювання з
управлiння об'єктами державної власностi в оборонно-промисловому комплексi
Державний концерн "УКРОБОРОНПРОМ" (код ЄДРПОУ: 37854297) .
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв не
встановлювалась, в зв"язку з тим, що державi, в особi Державного концерну
"УКРОБОРОНПРОМ" належить 100% акцiй.
Строк виплати дивiдендiв: протягом 6 (шести) мiсяцiв з дня прийняття рiшення
про виплату дивiдендiв.
Iнформацiя про дивiденди за результатами звiтного перiоду (тобто за 2016 рiк)
вiдсутня, в зв"язку з тим, що станом на дату розкриття рiчної iнформацiї
вiдповiдне рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк не було прийнято.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку України
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Публiчне акцiонерне товариство "
Нацiональний депозитарiй України" депозитарiй, який обслуговує випуск
цiнних паперiв Товариства. Вiдповiдно
до частини 2 статтi 9 Закону України
"Про депозитарну систему України",
акцiонерне товариство набуває статусу
Центрального депозитарiю з дня
реєстрацiї Комiсiєю в установленому
порядку
Правил
Центрального
депозитарiю. 1 жовтня 2013 року
Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку було
зареєстровано
поданi
Публiчним
акцiонерним
товариством
"Нацiональний депозитарiй України"
Правила Центрального депозитарiю
цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд
01.10.2013 №2092). В зв"язку з цим
замiсть Номеру лiцензiї або iншого
документу вказано № рiшення Комiсiї,
щодо реєстрацiї Правил Центрального
депозитарiю та замiсть дати видачi
лiцензiї або iншого документа вказана
дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо
реєстрацiї
Правил Центрального
депозитарiю.
Публiчне акцiонерне товариство
"ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНОIМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Акціонерне товариство
00032112
03150, м.Київ, вул. Горького, 127
АЕ № 286514
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

08.10.2013
(044) 247-80-79
(044) 247-80-79
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи.
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи. Лiцензiя вступила в дiю з
12.10.2013р. Строк дiї -необмежений.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська
компанiя "П.С.П. Аудит"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
36412992
01135, м.Київ, вул. Золотоустiвська, 23
А, лiтера "М"
№ 4276
Аудиторської палати України
23.04.2009
(044) 281 06 07
(044) 281 06 07
надання аудиторських послуг
Данi про включення до реєстру
аудиторських
фiрм
i
аудиторiв:
свiдоцтво №4276 видане на пiдставi
рiшення Аудиторської палати України
вiд 23.04.2009р. №201/3 та продовжене
на пiдставi рiшення Аудиторської
палати України вiд 27.02.2014р. №290/3
до 27.02.2019р. Надання аудиторських
послуг .

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
21.09.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
797/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера
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На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась, фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на
фондових бiржах не було, додаткової емiсiї Товариство не здiйснювало. Акцiї випускалися для формування статутного фонду.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
8 грудня 1924 року в м. Київi створюється Перша всеукраiнська фабрика, яка виконує
рiзноманiтнi ювелiрнi, чеканнi, гравiрувальнi штампувальнi роботи. У 1928 роцi фабрика
налагоджує виготовлення музичних духових i структурних iнструментiв починає iх масове
виготовлення. 1 червня 1934 року створюється Київський музичний комбiнат.1941-1945 р.р. з
початком Великої Вiтчизняної вiйни комбiнат переходить до випуску дорожнiх мiн для потреб
фронту. З 1947 року - виготовляє патефони. У 1950 роцi з конвеєра виходить перший
вiтчизняний магнiтофон "Днепр-2", "Днепр - З". У 1963 роцi пiдприємство перейменовується у
Київський завод "Маяк". Вiдповiдно до Указу президента України вiд 26 листопада 1994 року №
699 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових
сертифiкатiв", згiдно з Наказом Фонду Державного майна України за № 40-АТ вiд 12.05.1996
року на базi Київського заводу "Маяк" створене вiдкрите акцiонерне товариство "Завод "Маяк".
У 2010 роцi вiдповiдно до Наказу ФДМУ №148 вiд 03.02.2010 р. пiдприємством ВАТ "Завод
"Маяк" змiнено органiзацiйно-правову форму господарювання з Вiдкритого акцiонерного
товариства на Публiчне акцiонерне товариство. Пiдприємство спецiалiзується на виготовленнi
апаратури магнiтофону запису широкого профiлю, як побутового так i виробничого
призначення.
Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу у звiтному перiодi не вiдбувалося.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Органiзацiйна структура заводу "Маяк": НАГЛЯДОВА РАДА. ПРАВЛIННЯ. Структура
управлiння пiдприємством: 1. Служба заступника керiвника по виробництву.2. Служба
головного iнженера. З. Служба якостi. 4. Служба заступника керiвника з економiчних питань.5.
Служба заступника керiвника з комерцiйних питань. 6. Служба керiвника з соцiального розвитку
та режиму. 7. Служба керiвника пiдприємтсва.
Має дочiрнi пiдприємства: ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"МАЯК"; ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"МАЯК-СЕРВIС"; ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "МАЯК-ПЕРСПЕКТИВА" ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "МАЯК"; ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ЦЕНТР
НОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ "МАЯК"
Фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має.
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм роком не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельность працiвникiв облiкового складу (осiб) 431. Середня численнiсть
позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) 12. Чисельность
працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня)(осiб) 12. Фонд
оплати працi (тис. грн.) 28269.0. Розмiр фонду оплати працi збiльшено вiдносно попереднього
року на 9443.0 тис.грн. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї
працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Товариство направляє, необхiдну для операцiйних

потреб, кiлькiсть працiвникiв для пiдвищення квалiфiкацiї.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiк на пiдприємствi проводиться згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський
облiк та звiтнiсть в України", враховуючи вимоги Положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку. Форма облiку журнально-ордерна.
метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний
метод оцiнки вартостi запасiв__ФIФО
метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй_у вiдповiдностi МСБО 28
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
ПАТ "Завод "Маяк" спецiалiзується на виробництвi стрiлецької зброї, комплектуючих до
стрiлецької зброї, модернiзацiї та ремонтi бронеколiсної технiки, виготовлення та встановлення
протикомулятивних сiток, спецiальної апаратури магнiтного запису (мовнi iнформатори: РИ 65
Б, РИ 65 Н, Алмаз-УП, Алмаз-УН, Алмаз-УБС), носiїв iнформацiї для потреб авiацiйної
промисловостi в Українi та iноземних замовникiв.Обсяги виробництва у горошовому виразi:
185420.0 тис.грн. Середньореалiзацiйнi цiни;15000,0 тис. грн.Сума виручки: 211123.0
тис.грн.Загальна сума експорту 38521.8 тис.грн.Частка експорту в загальному обсязi продажiв:

18,2%. Найперспективнiшим напрямом дiяльностi товариства є виробництво стрiлецької зброї та
боєприпасiв.Виробництво в данiй галузi не має сезонного характеру. Основними ринками збуту
являються торговi пiдприємcтва, Мiнiстерство оборони та комерцiйнi пiдприємства України.
Основними споживачами продукцiї є торговi пiдприємства, Мiнiстерство оборони
та
комерцiйнi пiдприємства України.Основними ризиками в дiяльностi Товариства є полiтична та
економiчна нестабiльнiсть; змiни законодавства та оподаткування; iнфляцiйнi процеси в
економiцi України; вiдсутнiсть державних та iнших довгострокових замовлень.
Для зменшення ризикiв, товариство постiйно здiйснює монiторинг полiтичної, економiчної,
законодавчої ситуацiї в країнах - замовниках та особливо - України.
З метою розширення виробництва та ринкiв збуду на протязi останнiх 3 рокiв вiдбулось технiчне
переозброєння пiдприємства з метою пiдвищення технiко-економiчного рiвня виробництва, на
основi впровадження передової технiки та технологiї, механiзацiї i автоматизацiї виробництва,
модернiзацiї та замiни застарiлого i фiзично зношеного устакування новим, бiльш
продуктивним.Товариство постiйно приймає участь у профiльних заходах (виставках,
тощо).Основним каналом збуту є виконання замовлень ДК "Укроборонпром".Методи продажу:
укладання контрактiв з вiтчизняними та iноземними споживачами продукцiї.Доступнiсть
сировини, враховуючи економiчну та полiтичну ситуацiю в країнi - середня.Цiни постiйно
зростають.Враховуючи економiчнi та полiтичнi процеси, що вiдбуваються в свiтi - стан розвитку
галузi виготовлення продукцiї вiйськового та спецiального призначення визначається
стабiльнiстю та тенденцiєю до подальшого розвитку.
На сьогоднiшнiй день ПАТ "Завод "Маяк" - це провiдне пiдприємство в Українi, забезпечене
високоточним унiкальним обладнанням та сучасними технологiями. Товариство
характеризується постiйним проведенням та реалiзацiєю науково-дослiдних та конструкторськоексперементальних робiт по розробцi та впровадженню у виробництво нових виробiв
електронної технiки, в т.ч. засобiв магнiтного запису, та iнше:Пiдприємство розробило технiчну
документацiю та освоїло виробництво перших вiтчизняних кулеметiв та мiнометiв .Конкуренцiя
в галузi висока. Особливостями продукцiї емiтента є власнi конструкторськi розробки та
розробка власної технiчної документацiї. ПАТ "Завод "Маяк" зумiв зберiгти трудовий колектив,
його сильне й потужне ядро. Створилися трудовi династiї, багато молодi поповнило робiтничий
колектив. Перспективних планiв розвитку емiтента немає. Кiлькiсть постачальникiв за
основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi
постачання: чотири. Країн, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної
суми доходiв за звiтний рiк немає.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останнi п"ять рокiв: ПАТ "Завод" Маяк" займався впровадженням технологiй, якi
виключають енергомiсткi процеси та екологiчно-шкiдливе виробництво. Виключено з
виробництва лиття металiв, прес велико-габаритних пластикових виробiв, наковальних робiт,
ручної електро-дугової зварки. Удосконалено технологiю мехоброблення, знято з виробництва
старе обладнання. В реконструйованом механiчном цеху встановленi сучаснi
багатофункциональнi станки с програмним управлiнням. Проведена модернизацiя
заготiвельного цеху. Впроваджено малогабаритнi стрiчковi пили марок "SGA-300"; "SG5-018",
лазерний технологiчний комплекс ЛТКИ-200 ПО-2500/1250. Удосконалена технологiя збiрних
робiт. Реконструирован збiрний цех, впроваджено дiльницю малогабаритних н/с пресiв з

гiдравличною насосною станциєю, яка дозволила спростити клепальнi та развальцовочнi
операцiї. В цеху покриття працює нова лiнiя прискореного фосфатирування. Впроваджується
технологiя холодного фосфатирування з метою зниження енергозатрат. На лакокрасочнiй
дiльницi планується програма модернiзацiї фарбувальних камер, встановлення та використання
iндивiдуальних компресорiв, сучасних розпилювачiв. Всi заходи з удосконалення технологiчнiх
процесiв, реорганiзацiї дiльниць, цехов проводились без оренды будь-яких примiщень з
урахуванням ремонту iснуючих капiтальних зданiй та споруд заводу, що мають вiдповiднi
дозволи органiв Державного пожарного ведомства. На пiдприємствi вiдсутнi фактори, якi
впливають чи можуть вплинути на погiршення здоров'я людей та и забруднення навколишнього
середовища.
Основнi придбання за останнi 5 рокiв - обладнання виробничого призначення. За останнi 5 рокiв
значних вiдчужень активiв не було.
Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його
господарською дiяльнiстю.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Правочинiв емiтента з власниками iстотної участi, членами наглядової ради
або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року не було.
Правочинiв, укладених протягом звiтоного року мiж дочiрнiми/ залежними пiдприємствами/
вiдокремленими пiдприємствами з одного боку i власниками iстотної участi, членами наглядової
ради або членами виконавчого органу, з iншого боку не було.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
В дiйсний час ПАТ "Завод" Маяк" зосереджен на виготовленнi, реалiзацiї та ремонту стрiлецької
зброї, засобiв пуску авiацiйних неуправляємих ракет, апаратури для прийому запису та
вiдтворення звуку та зображень, модернiзацiї броньованної колiсної технiки. Всi потужностi
заводу зосередженi за адресою: проспект Степана Бандери, 8. Основнi засоби емiтента
складаються з будинкiв, споруд та передавальних пристроїв, машин та обладнання,
транспортних засобiв, iнструментiв, приладiв, iнвентаря (меблiв), iнших основних засобiв,
малоцiнних необоротних матерiальних активiв, iнших необоротних матерiальних активiв.
Переданих чи одержаних в оренду основних засобiв немає. Значних право чинiв щодо основних
засобiв не було. Виробнича площа пiдприємства 51322,03 м.кв. Завантаження обладнання
близько 83%. Екологiчнi питання на використаннi активiв Товариства не позначаються.
Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Проблемами дiяльностi пiдприємства є недостатнiсть обiгових коштiв та мала кiлькiсть нового ,
вдосконаленого
виробничого
обладнання.
та
низька
купiвельна
спроможнiсть
населення.(убрать- мы не продаем продукцию населению) Ступiнь залежностi вiд законодавчих
або економiчних обмежень - середнiй.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
За звiтний перiод у товариствi були факти виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за
порушення законодавства у розмiрi 525 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Пiдприємство знаходиться на господарському розрахунку бюджетного фiнансування не
отримує. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб, фахiвцi емiтента не проводили
оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду
(загальний пiдсумок): 13696.4 тис.грн. Очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв: 11040.0
тис.грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
З метою забезпечення ефективної дiяльностi Товариства планується розробка програм, на основi
яких ПАТ "Завод "Маяк" буде здiйснювати свою господарську дiяльнiсть та формуватиме
фiнансовий актив вiдприємства. Для цього засiданням Правлiння вирiшено розробити програми
щодо закупiвлi нового обладнання на основi спецiальних лiзингових операцiй, щодо реалiзацiї
залишкiв продукцiї свого виробництва, якi знаходяться на складах, щодо участi ПАТ "Завод
"Маяк" в державних програмах модернiзацiї озброєння країни на основi контрактацiї.
Iстотнi фактори, якi можуть впливати на дiяльнiсть емiтента в майбутньому: полiтична та
економiчна ситуацiя в країнi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
В звiтному роцi, як i в попередньому ПАТ "Завод" Маяк" займався впровадженням технологiй,
якi виключають енергомiсткi процеси та екологiчно-шкiдливе виробництво. Виключено з
виробництва лиття металiв, прес велико-габаритних пластикових виробiв, наковальних робiт,
ручної електро-дугової зварки. Удосконалено технологiю мехоброблення, знято з виробництва
старе обладнання. В реконструйованом механiчном цеху встановленi сучаснi
багатофункциональнi станки с програмним управлiнням. Проведена модернизацiя
заготiвельного цеху. Впроваджено малогабаритнi стрiчковi пили марок "SGA-300"; "SG5-018",
лазерний технологiчний комплекс ЛТКИ-200 ПО-2500/1250. Удосконалена технологiя збiрних
робiт. Реконструйовано збiрний цех, впроваджено дiльницю малогабаритних н/с пресiв з
гiдравличною насосною станциєю, яка дозволила спростити клепальнi та развальцовочнi

операцiї. В цеху покриття працює нова лiнiя прискореного фосфатирування. Впроваджується
технологiя холодного фосфатирування з метою зниження енергозатрат. На лакокрасочнiй
дiльницi планується програма модернiзацiї фарбувальних камер, встановлення та використання
iндивiдуальних компресорiв, сучасних розпилювачiв.
Витрат на дослiдження та розробку в звiтному роцi не було.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше
вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в
яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або судовi справи, стороною в яких
виступають посадовi особи емiтента в звiтному роцi не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.Iнформацiї про результати та аналiз господарювання
емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
231 133
226 942
19 376
26 489
12 143
1 600
556
489
198 083
198 083
975
281
0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
231 133
226 942
19 376
26 489
12 143
1 600
556
489
198 083
198 083
975
281

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
231 133
226 942
0
0
231 133
Основнi засоби перебувають у власностi бiльше 30 рокiв.

0
0
0
0
0
0
0
226 942

Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами)
будiвлi та споруди - 20 рокiв
машини та обладнання - 5-15 рокiв
транспортнi засоби -7 рокiв
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) -5 рокiв
Опис
Первiсна вартiсть основних засобiв - 306421,00 тис. грн.
Ступiнь їх зносу - 25,94%
Ступiнь їх використання - 100%
Сума нарахованого зносу - 79479 тис. грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв небуло.
Обмежень на використання майна Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
229 107
228 859
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
218 276
218 276
Скоригований статутний капітал
218 276
218 276
(тис.грн)
Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з
Опис
Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного
товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги
п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Кредит шляхом вiдкриття
вiдновлювальної кредитної лiнiї
(ПАТ " ВБР")
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
69 609

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

27.08.2014

69 609

12

26.08.2015

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

139

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
64 780
X
X
X
134 528
X
X
До рядка таблицi "Iншi зобов"язання" вiднесено наступнi даннi
в тис.грн.: Iншi довгостроковi зобов"язання - 300; Поточна
кредиторська заборгованiсть: за товари, роботи, послуги18474, за розрахунками з оплати працi - 654, за одержаними
авансами - 16934; Iншi поточнi зобов"язання - 28418.
Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами,
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, фiнансової
допомоги на зворотнiй основi.

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
2016
0
0
2
2015
0
0
3
2014
0
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Вiдповiдно до ЗУ <Про акцiнернi товаориства> загальнi збори акцiонерiв
Інше
не проводяться, оскiльки Державному концерну "Укроборонпром"
(запишіть)
належить 100% акцiй.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Вiдповiдно до ЗУ <Про акцiнернi товаориства> загальнi збори акцiонерiв
Інше
не проводяться, оскiльки Державному концерну "Укроборонпром"
(запишіть)
належить 100% акцiй.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії

Ні
X
X
X
X
X
X
X

(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Вiдповiдно до ЗУ <Про акцiнернi товаориства> загальнi збори акцiонерiв
Інше
не проводяться, оскiльки Державному концерну "Укроборонпром"
(запишіть)
належить 100% акцiй.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж
10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж
10 відсотками акцій

(осіб)
3
0
0
0
0
0
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні
X
X
X

Складу
Організації
Діяльності
Інше
Самооцiнка не проводилась
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань
Самооцiнка не проводилась
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 7
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний

Ні
X
X
X
X

Інше (запишіть)
Інше (запишіть)
Інформація щодо
компетентності та
ефективності
комітетів

Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи
комiтетiв не проводилась.
Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи
комiтетiв не проводилась.
Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи
комiтетiв не проводилась.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше
Члени наглядової ради винагороди не отримують.
(запишіть)

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X
У внутрiшнiх документах товарисва вiдсутнi будь-якi вимоги до
членiв наглядової ради.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
X
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
Новий член наглядової ради самостiйно ознайомився iз змiстом

(запишіть)

внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 2
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
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
так
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
так
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
ні
так
так
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
ні
так
ні
ні
повноважень голови та членів виконавчого
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
ні
так
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
ні
ні
ні
так
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
ні
ні
ні
так
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
так
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
так
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від

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

Ні
X

Положення про загальні збори акціонерів
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)
Статут та iншi органiзацiйнi, фiнансовi, розпорядчi документи.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
Документи
Інформаці
пресі,
Копії
я
оприлюдн надаються
для
докумен розміщуєт
юється в
Інформація
тів
ься на
загальнод ознайомлен
розповсюджує
ня
власній
надають
оступній
ться на
інтернется на
інформаці безпосеред
загальних
ньо в
запит
сторінці
йній базі
зборах
акціонерно акціонер акціонерн
даних
му
а
ого
НКЦПФР
товариства
про ринок товаристві
цінних
паперів
Фінансова звітність,
ні
так
ні
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
ні
так
ні
ні
ні
володіють 10 відсотків
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
ні
так
ні
ні
ні
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
ні
ні
так
так
ні
документи
Протоколи загальних
ні
ні
ні
ні
ні
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
ні
ні
ні
ні
ні
посадових осіб

акціонерного
товариства
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
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
Iнший орган не приймав рiшення про затвердження аудитора.
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
Iншi причини вiдсутнi.
(запишіть)

Ні
X

X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
Iншi органи не здiйснювали перевiрки.
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів
Інше
Доручень вiд iнших органiв не було.
(запишіть)

X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
Iнших способiв iнвестицiй не планує.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодексу
(принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю
аудитора - фізичної особи - підприємця)
"Аудиторська компанiя
"П.С.П. Аудит"
36412992
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
01135, м. Київ, вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Золотоустiвська, 23 А, лiтера
аудитора
"М"
4276, 23.04.2009
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
Вих. №17/03-2017-1
17 березня 2017р.

Для надання:
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України
Управлінському персоналу
ПАТ «ЗАВОД «МАЯК»

Аудиторський висновок
(Звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства «ЗАВОД «МАЯК»
станом на 31 грудня 2016 року
У відповідності укладеного договору № 11/01-2017 від 17.01.2017р. нами
проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства «ЗАВОД «МАЯК» (далі – Підприємство) за період з 01.01.2016р. по
31.12.2016р.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є
Міжнародні стандарти фінансової звітності, інші нормативно-правові акти щодо
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні,
внутрішні нормативні акти Підприємства.

Перевірка проводилася у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів
України «Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного
сектору економіки» від 04.06.2015р. №390 та у відповідності до вимог Закону
України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р.
№3125-XII,
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг.
Вступний параграф
Основні відомості про Підприємство
Повна назва: Публічне акціонерне товариство «ЗАВОД«МАЯК».
Код за ЄДРПОУ: 14307423.
Місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Cтепана Бандери, будинок 8.
Дата державної реєстрації: 12.05.1996р., дата запису: 28.10.2004р., номер
запису: 1 069 120 0000 001158, відділ державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців Оболонського району реєстраційної служби
Головного територіального управління юстиції у місті Києві.
Підприємство є платником податку на додану вартість. Індивідуальний
податковий номер платника ПДВ 143074226544 (згідно витягу №1526544503058
з Реєстру платників податку на додану вартість від 23.10.2013р.).
Протягом аналізованого періоду зміни у статуті та до реєстраційних даних не
вносились.
Види діяльності за КВЕД:
- 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього
устаткування;
- 25.40 Виробництво зброї та боєприпасів (основний);
- 26.30 Виробництво обладнання зв'язку;
- 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням,
деталями до нього;
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів.
Ліцензії та спеціальні дозволи:
Ліцензія №269982, видана Міністерством внутрішніх справ України.
Виробництво, ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення, торгівля
вогнепальною зброєю невійськового призначення, боєприпасами до неї,
холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду. Дата видачі ліцензії
04.02.2014р. Строк дії ліцензії: з 22.11.2014р. безстроково.

Засновником Підприємства є держава, від імені якої управління
корпоративними правами здійснює уповноважений суб’єкт господарювання з
управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі
Державний концерн «УКРОБОРОНПРОМ» (код ЄДРПОУ: 37854297, адреса:
04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Дегтярівська, будинок 36).
Частка держави в статутному капіталі складає 100%.
Статутний капітал Підприємства станом на 31.12.2016р. складає 218 275 500,00
грн., статутний капітал на дату проведення перевірки сформований в повному
обсязі.
Середньооблікова чисельність працюючих – 409 осіб.
Органом управління згідно Статуту Підприємства є Загальні збори. Виконавчим
органом є Правління.
Керівництво:
Голова Правління – Генеральний директор Перегудов
Миколайович.
Головний бухгалтер – Федосенко Вікторія Олександрівна.

Олександр

За період, що перевірявся, випадків ведення позастатутної діяльності не
встановлено.
Опис проведеної перевірки
Ми провели аудит фінансової звітності Підприємства, що додається і включає:
- Баланс (Звіт про фінансові результати) станом на 31.12.2016р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016р.;
- Звіт про рух грошових коштів за 2016р.;
- Звіт про власний каптал за рік, що закінчився 31.12.2016р.;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2016р.
До перевірки також були надані:
- наказ про облікову політику;
- копії засновницьких документів, документи, що підтверджують
реєстраційні дані Підприємства, випуск акцій, ліцензії;
- протоколи, накази, облікові регістри та інші документи, що дозволяють
сформувати думку про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Підприємства за рік, що закінчився 31.12.2016р.
Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську
діяльність» від 22.04.1993р. №3125-XII, Постанови Кабінету міністрів України
«Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору
економіки» від 04.06.2015р. №390, Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема: МСА

700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»,
МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 720
«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять
перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 800 «Особливі міркування –
аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ
спеціального призначення».
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Підприємства несе відповідальність за складання та
достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до національних
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства
та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає
необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності
на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір
процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи
оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності
використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених
управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні й належні аудиторські докази для
висловлення умовно-позитивної думки.
Висновок аудитора
Пояснювальний параграф
Аудитори не були присутні при проведенні річної інвентаризації активів
Підприємства (річна інвентаризація проводилась відповідно до Наказу «Про
проведення інвентаризації» №158 від 17.10.2016р.).

відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та п.9
затвердженого Підприємством Наказу про облікову політику.
Додатково інформуємо, що станом на 31.12.2016р. чисті активи Підприємства
становлять 229 107 тис.грн., що більше величини статутного капіталу. Вимоги
частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р.
№435-ІV (далі – ЦКУ) дотримані. Вимоги щодо безперервності діяльності
Підприємством виконано, зменшення розміру статутного капіталу не
вимагається.
Враховуючи обмеження, про які йдеться у цьому розділі, та керуючись пунктом
«а» статті 7 МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», ми
вважаємо за необхідне висловити умовно – позитивну думку.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у
пояснювальному параграфі, фінансова звітність Підприємства надає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про його фінансовий стан
станом на 31 грудня 2016 року, його фінансові результати за 2016 рік, та про
рух грошових коштів за 2016 ріку відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності. Фінансова звітність складена відповідно до вимог
чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліковій політиці.
Валюту балансу Підприємства станом на 31 грудня 2016 року в сумі 363 635
тис.грн. підтверджуємо.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Розкриття особливої інформації
Відповідно до вимог частини першої статті 41 Закону України «Про цінні папери
та фондовий ринок» від 23.02.2006р. №3480-IV (далі – Закон
№3480IV), повідомляємо, що дій, які відбулися протягом звітного року та можуть
вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної
зміни вартості його цінних паперів, не встановлено. Особливою інформацією з
минулих звітних років є
здійснення функціонального управління
корпоративними правами держави уповноваженим суб’єктом господарювання з
управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі
– ДК «Укроборонпром». Акціонер – держава в особі ДК «Укроборонпром» є
власником акцій, тобто корпоративних прав, що не впливає на фінансовогосподарський стан Підприємства та не призводить до значної зміни вартості
його цінних паперів.
На виконання пункту 4 статті 75, пункту 2 статті 74 Закону України «Про
акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-VI (далі – Закон №514-VI), за
результатами проведеної аудиторської перевірки підтверджуємо, що фінансова

звітність Підприємства за 2016 рік достовірно та повно відображає фінансовий
стан та результати господарської діяльності підприємства за звітний період.
Перевіркою не виявлено порушень чинного законодавства під час здійснення
фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського обліку та подання звітності.
Висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів
Облікова політика
Підприємство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і
результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому
грошовому виразі шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх
відображення.
Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного
запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах
ордерах та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік ведеться в
автоматизованому режимі за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми
«1С» версія 8.2, та програми для поданні звітності в електронному вигляді з
застосуванням ЕЦП «М.Е.Док».
Облікова політика Підприємства затверджена Наказом «Про облікову політику»
№ОП-1 від 04.01.2016р. Згідно цього Наказу обумовлений порядок обліку
активів, зобов’язань та власного капіталу Підприємства, а також його доходів та
витрат.
Фінансова звітність Підприємства представлена в тисячах гривень. Господарські
операції Підприємства вимірюються в гривнях. Гривня визнана функціональною
валютою.
Під час перевірки змісту наданих форм фінансової звітності аудитором
встановлено, що показники в них взаємозв'язані і тотожні між собою,
відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності
відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.
Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих
статей балансу, використані керівництвом Підприємства та зроблено оцінку
відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації
бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинне протягом періоду перевірки.
При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Підприємства за період
з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. складена на підставі облікових регістрів, дані яких
сформовані на підставі первинних документів.
Підприємством призначена робоча інвентаризаційна комісія для проведення
річної інвентаризації за 2016 рік та проведено щорічну інвентаризацію
відповідно до Наказу №158 від 17.10.2016р. «Про проведення інвентаризації» та

проведена річна інвентаризація активів та зобов’язань відповідно до вимог
наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про
інвентаризацію активів та зобов’язань» від 02.09.2014р. №879.
На основі проведення аудиторами тестів контролю встановлено, що
бухгалтерський облік в цілому ведеться Підприємством у відповідності до вимог
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999р. №996-ХIV (далі – Закон №996-ХIV), Міжнародних стандартів
фінансової звітності та інших законодавчих та нормативно- правових документів
з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.
Розкриття інформації за видами активів Підприємства
Станом на 31.12.2016р. загальна вартість активів Підприємства складає 363 635
тис.грн., що в порівнянні з даними на початок року зменшились на 113 687
тис.грн.
Основні засоби
Облік основних засобів здійснюється відповідно до вимог МСБО 16 «Основні
засоби», міжнародний документ від 01.01.2012р. та прийнятої Підприємством
облікової політики.
Залишок основних засобів у Підприємства станом на 31.12.2016р. складає:
первісна вартість – 306 421 тис.грн., сума накопиченого зносу – 79 479 тис.грн.,
залишкова вартість – 266 942 тис.грн.
Перевіркою підтверджено правильність відображення в обліку та звітності
надходжень та вибуття основних засобів. Інформація про групи основних засобів
станом на 31.12.2016р. наведена в Таблиці 1.
Таблиця 1
Структура залишків основних засобів станом на 31.12.2016р.
№
п/п

Група основних засобів

Первісна
вартість

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7

Земельні ділянки
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
Інші основні засоби
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Всього:

198 083
83 920,8
18 426,8
1 584,2
1 679,6
1 083,7
1 643,4
306 421,5

(тис.грн.)
Накопичена
амортизація
4

57 432
16 827
1 095
1 459
1 055
1 611
79 479

Згідно прийнятої облікової політики Підприємства до основних засобів
відносяться матеріальні активи, які утримуються підприємством для
використання у виробництві або постачанні товарів та наданні послуг, для
здавання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей і будуть

використовуватися, як очікується, протягом більше 365 календарних днів.
До складу інших необоротних матеріальних активів (МНМА) відносяться
матеріальні активи зі строком корисного використання (експлуатації) більше
одного року вартістю не більше 6 000,00 тис.грн. Знос по малоцінним
необоротним активам в бухгалтерському обліку нараховується у першому місяці
використання об’єкта в розмірі 100% його вартості.
Переоцінка основних засобів у 2016 році Підприємством не проводилась.
Ліквідаційна вартість основних засобів (крім будівель і споруд) в Підприємстві
прийнята рівною нулю.
Нематеріальні активи
Підприємство здійснює облік нематеріальних активів згідно МСБО 38
«Нематеріальні активи», міжнародний документ від 01.01.2012р. (далі –
МСБО 38). Станом на 31.12.2016р. первісна вартість нематеріальних активів
складає 627 тис.грн., накопичена амортизація – 562 тис.грн. Залишкова вартість
нематеріальних активів станом на 31.12.2016р. склала 65 тис.грн.
На нашу думку, розкриття інформації щодо нематеріальних активів в цілому
справедливо і достовірно відображає стан нематеріальних активів Підприємства
станом на 31.12.2016р. відповідно до критеріїв, встановлених МСБО 38.
Облік фінансових інвестицій
Станом на 31.12.2016р. довгострокові фінансові інвестиції Підприємства
складають 57 053 тис.грн., що відповідає рядку 1030 активу Балансу. Дані
інвестиції у звітності та в регістрах бухгалтерського обліку кваліфіковані як такі,
облік яких здійснюється за методом участі в капіталі. Структуру довгострокових
фінансових інвестицій Підприємства представлено в Таблиці 2.
Таблиця 2
Структура фінансових інвестицій Підприємства станом на 31.12.2016р.
(тис.грн.)
№
п/
п

Назва емітента
(мовою оригіналу)

Код ЄДРПОУ

Доля участі в
капіталі

Сума
інвестиції

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6

ТОВ «Світлотехніка»
ТОВ «Точмаш»
ТОВ «Світязь»
ТОВ «Маяк-Вестдом»
ТОВ «Інвікта-Маяк»
ТОВ «Маяк-Інтерєр»

30789138
32026564
32047081
35590935
31175895
32454096

60%
99,9%
51%
35,01%
16,3705%
51%
Всього:

4
2 002
4 029
44 032
6 540
446
57 053

В ході перевірки виявлено, що облік інвестицій здійснюється по їх первісній
вартості, без здійснення збільшення (зменшення) суми інвестицій на суму частки
прибутку асоційованих підприємств, яке передбачене методом участі в капіталі.
Протягом аналізованого періоду зміна вартості довгострокових фінансових
інвестицій не відбувалась.

Відстрочені податкові активи та зобов’язання
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання у
Підприємства станом на 31.12.2016р. не обліковуються.
Незавершені капітальні інвестиції
Станом на 31.12.2016р. у Підприємства відсутні не завершені капітальні
інвестиції, що відповідає рядку 1005 активу Балансу (Звіту про фінансовий стан).
Облік запасів
Облік запасів Підприємства ведеться відповідно до вимог, встановлених МСБО 2
«Запаси», міжнародний документ від 01.01.2012р. Станом на 31.12.2016р.
залишок запасів у Підприємства складає 34 237 тис.грн. Структура запасів
станом на 31.12.2016р. наведена в Таблиці 3.
Таблиця 3
Структура запасів
(тис.грн.)
№
п/п

Вид запасів

На 31.12.2016р.

На 31.12.2015р.

1

2

3

4

1
2
3
4

Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Всього:

7 828
6 824
15 734
3 851
34 237

8 994
2 690
24 625
4 254
40 563

Суттєвих порушень та відхилень аудиторами не ідентифіковано.
Дебіторська заборгованість
Бухгалтерській облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до вимог
Міжнародних стандартів фінансової звітності. Станом на 31.12.2016р. поточна
дебіторська заборгованість у Підприємства складає 25 064 тис.грн. Структура
дебіторської заборгованості представлена в Таблиці 4.
Таблиця 4
Структура дебіторської заборгованості
№
п/п

Вид дебіторської заборгованості

1

2

1
2
3
4
5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи. послуги
Аванси видані
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Інша поточна дебіторська заборгованість
Інші оборотні активи
Всього:

(тис.грн.)
На
На
31.12.2016р. 31.12.2015р.
3

4

11 977
3 113
3 326
163
6 485
25 064

6 846
81 026
7 750
900
96 522

Наказом про облікову політику Підприємства передбачено формування резерву

сумнівних боргів. Величина сумнівних боргів обчислюється методом
класифікації дебіторської заборгованості (із застосуванням коефіцієнта
сумнівності для кожної групи боржників).
Станом на 31.12.2016р. резерв сумнівних боргів Підприємством не створено.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Станом на 31.12.2016р. залишки грошових коштів та їх еквівалентів
Підприємства становлять 19 869 тис.грн., в тому числі: кошти на рахунках у
банках – 19 866 тис.грн., залишок готівкових коштів – 3 тис.грн.
Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових
операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від
15.12.2004р. №637. Підприємством встановлено ліміт залишку готівки в касі у
розмірі 3 000,00 грн. Перевіркою обліку касових операцій та операцій по
поточних рахунках порушень не виявлено.
За даними обліку Підприємство має наступні рахунки в банках та залишки на
таких рахунках станом на 31.12.2016р. (Таблиця 5).
Таблиця 5
Залишки на поточних рахунках у банківських установах
№
п/п

Назва банку і номер рахунку (мовою оригіналу)

(грн.)
Залишок на
31.12.2016р.

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

АТ «ОЩАДБАНК», 26006300785550 (грн.)
АТ «ОЩАДБАНК», 2909991431164 (грн.)
Депозитний ВБР (грн.)
КФ ХАК «Зембанк» (грн.)
ПАТ «ВБР» ФСС (грн.)
ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», м. Київ (депозит)
АТ «ОЩАДБАНК», 26006300785550 (EUR)
ПАТ «УКРГАЗБАНК», м. Київ (грн.)
ПАТ «ВБР», м. Київ (грн.)
Всього:

676 480,56
3 077 379,29
13 350 000,00
6 356,95
24 009,09
16 725,41
1 059 063,17
190
1 655 693,84
19 865 898,31

Станом на 31.12.2016р. витрати майбутніх періодів у Підприємства відсутні.
На нашу думку, розкриття інформації за видами активів подано в
фінансовій звітності достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог
чинного законодавства України.
Власний капітал
Власний капітал Підприємством відображається у фінансовій звітності
відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Станом на 31.12.2016р. власний капітал складає 229 107 тис.грн. та має
структуру, наведену в Таблиці 6.
Таблиця 6
Структура власного капіталу

(тис.грн.)
№
п/п

Елемент власного капіталу

Сума

1

2

3

1
2
3
4

Зареєстрований (статутний) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток

218 276
8 401
579
1 851
229 107

Всього:

Статутний капітал в розмірі 218 275 500,00 грн., складається з 873 102 000 шт.
простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма існування –
без документарна (до перевірки надане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій,
реєстраційний №797/1/10 від 21.09.2010р., видане Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку). Статутний капітал сформований та сплачений в
повному обсязі.
Засновником Підприємства є держава, від імені якої управління корпоративними
правами здійснює уповноважений суб’єкт господарювання з управління
об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі Державний
концерн «УКРОБОРОНПРОМ» (код ЄДРПОУ: 37854297, адреса: 04119, м. Київ,
Шевченківський район, вул. Дегтярівська, будинок 36).
Зобов'язання
Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає Міжнародним стандартам
фінансової звітності. Станом на 31.12.2016р. розмір зобов’язань є реальним та
складає 134 528 тис.грн., у т.ч.: довгострокові зобов’язання – 300 тис.грн.,
поточні зобов’язання – 134 228 тис.грн. Розміри та структуру зобов’язань
Підприємства представлено в Таблиці 7.
Таблиця 7
Структура та розміри зобов’язань
№
п/п

Вид дебіторської заборгованості

На
31.12.2016р.

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Довгострокові зобов’язання:
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Всього довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання:
Короткострокові кредити банку
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Заборгованість за розрахунками з бюджетом
Заборгованість за соціальним страхуванням
Заборгованість з оплати праці
Заборгованість за одержаними авансами

300
300
69 609
18 474
139
12
654
16 943

(тис.грн.)
На
31.12.2015р
.
4

300
2 480
2 780
61 442
15 630
314
248
688
140 828

13
14

Інші поточні зобов’язання
Всього поточні зобов’язання
Всього:

28 418
134 228
134 528

26 533
245 683
248 463

Облік забезпечень
Підприємством протягом 2016 року створювався резерв оплати відпусток, що не
відповідає положенням МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні
активи», міжнародний документ від 01.01.2012р. та п.9 Наказу про облікову
політику Підприємства. Станом на 31.12.2016р. забезпечення на оплату
відпускних складають 1 281,2 тис.грн.
На нашу думку, за виключенням впливу наведених вище зауважень,
розкриття інформації за видами зобов’язань подано в фінансовій звітності
достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного
законодавства України.
Облік доходів, витрат і фінансових результатів
Облік доходів здійснюється Підприємством відповідно до вимог МСБО 18
«Дохід», міжнародний документ від 01.01.2012р. з використанням рахунків 7
класу. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг) визнається, якщо
покупцю передані ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію;
якщо сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена, існує впевненість,
що внаслідок операції станеться збільшення економічних вигід підприємства, а
витрати, пов’язані з даною операцією, можуть бути достовірно визначені.
Основними видами доходів Підприємства є:
- дохід від реалізації товарів, робіт, послуг;
- інші операційні доходи;
- інші фінансові доходи;
- інші доходи.
Загальна сума доходів від всіх видів діяльності, отриманих Підприємством
протягом 2016 року, складає 225 214 тис.грн. Розміри та структура доходів
Підприємства представлені в Таблиці 8.
Таблиця 8
Структура доходів за видами
(тис.грн.)
№
п/п

Види доходів

Сума

1

2

3

1
2
3
4

Чистий дохід від реалізації (без ПДВ)
Інші операційні доходи
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Всього:

211 123
12 684
1 149
258
225 214

Підприємство обліковує витрати відповідно до вимог Міжнародних стандартів

фінансової звітності з використанням рахунків 8 і 9 класів. Розміри та структуру
витрат Підприємства представлено в Таблиці 9.
Таблиця 9
Структура витрат за видами
(тис.грн.)
№
п/п

Види витрат

Сума

2

3

1

1
2
3

Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг
Адміністративні витрати
Витрати на збут

1

4
5
6

161 676
37 758
2 034

2

3

Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Інші витрати

22 725
7
224 200

Всього:

Фінансовий результат до оподаткування – прибуток, отриманий
Підприємством за рік, що закінчився 31.12.2016р., складає 1 014 тис.грн.
Витрати з податку на прибуток підприємств, відображені в Звіті про
фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за 2016 рік складають 135
тис.грн.
Сума податку на прибуток, що підлягає сплаті за результатами 2016 року,
визначена в податковій декларації з податку на прибуток підприємств за 2016
рік складає 182 493 тис.грн.
Чистий прибуток Підприємства за 2016 рік обліковується в розмірі 879
тис.грн.
Іншого сукупного доходу протягом 2016 року Підприємство не отримувало.
Сукупний дохід за рік, що закінчився 31.12.2016р., склав 879 тис.грн.
Аналіз фінансового стану
Джерелами для розрахунку показників фінансового стану були:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016р.
Фактичні дані розрахованих коефіцієнтів для Товариства станом на 01.01.2016р.
та на 31.12.2016р. та їх нормативні значення наведені в Таблиці 10.
Таблиця 10
Показники фінансового стану Підприємства
№
п/п

Показник

1

2

Методика розрахунку

Значення
показника
на
01.01.2016р.

Значення
показника
на
31.12.2016р.

Нормативне
значення
показника

3

4

5

6

1

Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

р.1165Ф.1 + р.1160Ф.1
р.1695Ф.1

0,21

0,15

0,25-0,5

2

Коефіцієнт швидкої
ліквідності

р.1195Ф.1 − р.1100Ф.1 + р.1110Ф.1
р.1695Ф.1

0,60

0,33

0,6-0,8

3
4
5

1

6

7

8

9

Коефіцієнт загальної
ліквідності
(покриття)
Чистий оборотний
капітал
Коефіцієнт фінансової
стійкості
(платоспроможності)

р.1195Ф.1.
р.1695Ф.1

0,77

0,59

1,0 - 2,0

р.1195Ф.1 − р.1695Ф.1

-57 270

-55 058

Збільшення

р.1495Ф.1
р.1900Ф.1

0,48

0,63

0,25 – 0,5

2

3

4

5

6

р.1595Ф.1 + р.1695Ф.1
р.1495Ф.1

1,09

0,59

0,5 – 1,0

р.1195Ф.1 − р.1695Ф.1
р.1195Ф.1

0,30

-0,70

Більше 0,1

р.2290Ф.2 − р.2295Ф.2
р.1900Ф.1

0,002

0,003

Більше 0

р.2290Ф.2 − р.2295Ф.2
р.1495Ф.1

0,004

0,0044

Більше 0,4

Коефіцієнт
структури капіталу
(фінансування)
Коефіцієнт
забезпеченості
власними
оборотними
засобами
Коефіцієнт
ефективності
використання
активів
Коефіцієнт
ефективності
використання
власних коштів

Станом на 31.12.2016р. чисті активи Підприємства становлять 229 107 тис.грн.,
що більше суми статутного капіталу. Підприємством виконано умови щодо
безперервності діяльності.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових
засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних
зобов’язань та показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена
негайно. Станом на 31.12.2016р. дорівнює 0,15, що не відповідає нормативному
значенню даного показника і свідчить про неможливість Підприємства швидко
розрахуватись за своїми зобов’язаннями.
Коефіцієнт поточної ліквідності – характеризує наскільки ймовірно погашення
поточних зобов’язань за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних
фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Станом на 31.12.2016р.
дорівнює 0,33, що свідчить про неможливість Підприємства розрахуватись за
своїми зобов’язаннями.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) характеризує обсяг поточних

зобов’язань по кредитах і розрахунках, який можливо погасити за рахунок усіх
мобілізованих коштів. Станом на 31.12.2016р. коефіцієнт має значення 0,59, що
не відповідає нормативному значенню, та свідчить про те, що значна кількість
оборотних активів підприємства не може бути профінансована за рахунок
власних коштів Підприємства. За даною характеристикою Підприємство є
незалежним від зовнішніх джерел фінансування.
Підприємство характеризується високою фінансовою стійкістю, про що свідчать
коефіцієнти фінансової незалежності та структури капіталу. Коефіцієнт
фінансової незалежності визначає співвідношення капіталу до суми зобов’язань,
складає 0,63. Коефіцієнт структури капіталу характеризує вартість залучених
коштів з розрахунку на 1 грн. власних коштів Підприємства, складає 0,59.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами характеризує рівень
забезпеченості ресурсами для проведення незалежної фінансової політики,
складає -0,70, що свідчить про недостатність у Підприємства власних оборотних
засобів.
Коефіцієнт ефективності використання активів – характеризує рентабельність
активів, складає 0,003, що не відповідає нормативному значенню. Коефіцієнт
ефективності використання власних коштів характеризує рентабельність
власного капіталу, складає 0,0044, що не відповідає нормативному значенню, це
свідчить про недостатню ефективність використання активів та власних коштів
Підприємства.
Додаткова інформація, отримана за результатами аудиту
Визначення вартості чистих активів
Станом на 31.12.2016р. чисті активи Підприємства становлять 229 107 тис.грн.,
що більше величини статутного капіталу. Вимоги частини третьої статті 155
ЦКУ дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.
Розкриття інформації про події після дати, що можуть вплинути на
показники фінансової звітності
Протягом 2016 року Підприємство не здійснювало дій, які можуть вплинути на
фінансовий стан емітента.
Події після дати балансу
За період з 01.01.2017р. по дату складання звіту не відбувалось подій, що могли
суттєво вплинути на фінансову звітність Публічного акціонерного товариства.
Протягом звітного періоду не відбувалось ні купівлі, ні продажу понад 10
відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному
(складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з
основною діяльністю.
Інформація про зміни в організаційній структурі Підприємства за звітний період:

змін не було.
Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств емітента та
набуття підприємством статусу залежного від емітента не відбувалось.
Операції з пов’язаними сторонами
Станом на 31.12.2016р. Підприємство має наступні пов’язані сторони (але не
виключно):
№
п/п
1

1
2
3
1

4
5
6
7
8
9
10

Назва
(мовою оригіналу)
2

ТОВ «Світлотехніка»
ТОВ «Точмаш»
ТОВ «Світязь»
2

ТОВ «Маяк Вестдом»
ТОВ «Маяк Інтер’єр»
ПрАТ «Інвікта-Маяк»
ДП «КП «Маяк»
ДП «ВКП «Маяк-Сервіс»
ДП «Маяк-Перспектива»
ДП «ЦНТ «Маяк»

Код ЄДРПОУ

Доля участі в
статутному капіталі, %

3

4

30789138
32026564
32047081
3

35590935
32454096
31175895
23168794
22934105
30223773
30313077

60,00%
99,90%
51%
4

35,01%
51,00%
16,37%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Протягом 2016 року Товариство здійснювало операції з пов’язаними сторонами.
Значні правочини між пов’язаними сторонами за результатами перевірки не
виявлено. Суттєвих порушень при здійсненні операцій пов’язаними особами
перевіркою не виявлено
Виконання значних правочинів
Значний правочин – правочин (крім правочину з розміщення товариством
власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість
майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків
вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
Аудитори виконали процедури на відповідність законодавству у частині вимог
до закону: п.1-5 ст.70 Закону №514-VI.
У Підприємства у 2016 році не було виконання правочинів, які відповідно до
ст.70 Закону №514-VI визнано значними.
Відповідність стану корпоративного управління, в тому числі внутрішнього
аудиту, вимогам законодавства
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного
управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону №514-VI
було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо
відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону
№514-VI та вимогам Статуту.
Управлінський персонал Підприємства несе відповідальність за складання і
достовірне подання фінансової звітності відповідно до Закону №996-ХІV, вимог

Міжнародних стандартів фінансової звітності, інших нормативно-правових актів
та за такий стан внутрішнього контролю на підприємстві, який управлінський
персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства
або помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку,
впровадження, та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та
достовірного подання фінансових звітів; вибір та застосування облікової
політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для
отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи
його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка
ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його
середовища», аудитори виконали процедури необхідні для отримання
інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової
звітності». Аудиторами були подані запити до управлінського персоналу та
інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть
мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків
суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудиторами
виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням
деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитори отримали розуміння
зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його
власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування,
облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та
огляди фінансових результатів.
Аудитори не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість
того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Розкриття особливої інформації
Відповідно до вимог частини першої статті 41 Закону №3480-IV, повідомляємо,
що дій, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансовогосподарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних
паперів, не встановлено. Особливою інформацією з минулих звітних років є
здійснення функціонального управління корпоративними правами держави
уповноваженим суб’єктом господарювання з управління об’єктами державної
власності в оборонно-промисловому комплексі – ДК «Укроборонпром».
Акціонер – держава в особі ДК «Укроборонпром» є власником акцій, тобто

Підприємства та не призводить до значної зміни вартості його цінних паперів.
На виконання пункту 4 статті 75, пункту 2 статті 74 Закону №514-VI, за
результатами проведеної аудиторської перевірки підтверджуємо, що фінансова
звітність Підприємства за 2016 рік достовірно та повно відображає фінансовий
стан та результати господарської діяльності підприємства за звітний період.
Перевіркою не виявлено порушень чинного законодавства під час здійснення
фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського обліку та подання звітності.
Операційне середовище, ризики та економічні умови
Операційне середовище
У вітчизняної економіки залишаються ознаки ринку, що розвивається. Ці ознаки
включають недостатньо розвинену ділову інфраструктуру та відсутність
стабільної нормативної бази, що регулює діяльність підприємств, обмежену
конвертованість та схильність до інфляції національної валюти та водночас
наявність численних засобів контролю валютних операцій, низький рівень
ліквідності на ринках капіталу. Уряд вживає заходів для вирішення цих питань,
однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхідні для
створення стабільної банківської, правової та регуляторної систем, що існують у
країнах з більш розвиненою ринковою економікою. Внаслідок цього операціям в
Україні притаманні ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.
Концентрація кредитного ризику
Фінансові інструменти, що потенційно можуть призвести до концентрації
кредитного ризику Підприємства, складаються, в основному, з дебіторської та
кредиторської заборгованості за торговими операціями. Кредитний ризик,
пов’язаний з дебіторською заборгованістю за торговими операціями,
зменшується з огляду на обмежену базу місцевих клієнтів. Кредитний ризик,
пов’язаний з кредиторською заборгованістю за торговими операціями,
збільшується через отримання кредитів.
Стратегія управління фінансовим ризиком
Підприємство може наражатись на фінансові ризики у зв’язку зі зміною цін на
певні види послуг. Підприємство не очікує на значне зниження цін на послуги у
передбачуваному майбутньому. Підприємство переглядає перспективи щодо цін
регулярно в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим
ризиком.
Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська
компанія «П.С.П. Аудит».
Код ЄДРПОУ: 36412992.

Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, 23 А, літера «М».
Телефон: +38 (044) 281 06 07.
Дані про включення до реєстру аудиторських фірм і аудиторів: свідоцтво
№4276 видане на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.04.2009р.
№201/3 та продовжене на підставі рішення Аудиторської палати України від
27.02.2014р. №290/3 до 27.02.2019р.
Дані про договір на аудиторські послуги: № 11/01-2017 від 17.01.2017р.
Початок аудиту: 01.03.2017 року. Завершення аудиту: 17.03.2017 року.
Дата аудиторського висновку: 17.03.2017 року.
З повагою,
Директор
Сертифікований аудитор, судовий експерт, к.е.н.
(сертифікат серії А №5423 АПУ)

Д.С. Сушко

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Завод
"Маяк"
м.Київ, Оболонський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

14307423

Територія
за КОАТУУ
ОрганізаційноАкціонерне товариство
за КОПФГ
правова форма
господарювання
Вид економічної
Виробництво зброї та боєприпасів
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 431
Адреса, телефон: 04073 м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 8, /044/ 461-81-07
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

8038000000
230
25.40

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

127
627
( 500 )
191
231 133
306 038
( 74 905 )
0
0
(0)
0
0
(0)

65
627
( 562 )
0
226 942
306 421
( 79 479 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

57 053

57 053

1035
1040
1045
1050
1060

0
405
0
0
0

0
405
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
288 909

0
284 465

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

40 563
8 994
2 690
24 625
4 254
0
0
0

34 237
7 828
6 824
15 734
3 851
0
0
0

1125

6 846

11 977

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

81 026
7 750
30
0
0
900
0
51 328
1
51 327
0
0

3 113
3 326
0
0
0
163
0
19 869
3
19 866
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
188 413

0
0
0
0
6 485
79 170

1200

0

0

1300

477 322

363 635
На кінець
звітного
періоду
4
218 276
0
0
8 401
0
0
579
1 851
(0)
(0)
0
229 107

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

218 276
0
0
8 401
0
0
579
1 603
(0)
(0)
0
228 859

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
300
300
Довгострокові забезпечення
1520
2 480
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
2 780
300
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
61 442
69 609
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
15 630
18 474
розрахунками з бюджетом
1620
314
139
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
12
розрахунками зі страхування
1625
248
0
розрахунками з оплати праці
1630
688
654
одержаними авансами
1635
140 828
16 934
розрахунками з учасниками
1640
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
26 533
28 418
Усього за розділом IІІ
1695
245 683
134 228
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
477 322
363 635
Примітки: Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Пiдприємства є Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi нормативнi акти Пiдприємства.
Керівник

Перегудов О.М.

Головний бухгалтер

Федосенко В.О.

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Завод
"Маяк"

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

14307423

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

211 123

51 577

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 161 676 )
(0)

( 16 801 )
(0)

2090

49 447

34 776

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
12 684

0
0
0
21 086

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 37 758 )
( 2 034 )
( 22 725 )

( 22 338 )
( 1 287 )
( 30 800 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

1 437

2195
2200
2220

( 386 )
0
1 149

(0)
0
83

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

258
0
(0)
(0)
(7)
0

9
0
( 300 )
(0)
( 203 )
0

2290

1 014

1 026

2295
2300

(0)
-135

(0)
-185

2305

0

0

2350

879

841

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
879

0
841

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
156 709
Витрати на оплату праці
2505
28 269
Відрахування на соціальні заходи
2510
6 070
Амортизація
2515
5 663
Інші операційні витрати
2520
22 725
Разом
2550
219 436
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
873 102 000
873 102 000
0,001010

За аналогічний
період
попереднього
року
4
21 721
18 826
6 823
7 852
30 800
86 022
За аналогічний
період
попереднього
року
4
873 102 000
873 102 000
0,000960

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
0,001010
0,000960
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Пiдприємства є Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi нормативнi акти Пiдприємства.
Керівник

Перегудов О.М.

Головний бухгалтер

Федосенко В.О.

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Завод
"Маяк"

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

14307423

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

42 382
3
0
83
0
40 013
0

65 784
0
0
68
0
13 013
61

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

15
0
0
0
0
3 150

43
5 829
0
0
0
11 591

3100
3105
3110
3115
3116

( 31 313 )
( 22 939 )
( 6 443 )
( 18 105 )
( 521 )

( 24 712 )
( 15 694 )
( 6 766 )
( 8 482 )
( 290 )

3117

(0)

( 1 520 )

3118

( 17 583 )

( 6 672 )

3135
3140
3145

( 35 752 )
( 1 102 )
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 2 357 )
-32 365

(0)
( 2 822 )
37 913

3200

0

0

необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
1 141
83
дивідендів
3220
8
1
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
(0)
необоротних активів
3260
(0)
( 3 881 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
(0)
3295
1 149
-3 797
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
(0)
(0)
Сплату дивідендів
3355
( 631 )
( 246 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
(0)
( 300 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
(0)
3395
-631
-546
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
-31 847
33 570
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
51 328
16 123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
388
1 635
Залишок коштів на кінець року
3415
19 869
51 328
Примітки: Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Пiдприємства є Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi нормативнi акти Пiдприємства.
Керівник

Перегудов О.М.

Головний бухгалтер

Федосенко В.О.

Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Маяк"

Підприємство

КОДИ
01.01.2017
14307423

Дата
за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
За 2016 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу

2
4000
4005

3
218 276
0

4
0
0

5
8 401
0

6
579
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
1 603
0

4010
4090
4095

0
0
218 276

0
0
0

0
0
8 401

0
0
579

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
228 859
0

0
0
1 603

0
0
0

0
0
0

0
0
228 859

0

879

0

0

879

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-631

0
0

0
0

0
-631

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
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
4295
0
0
0
0
248
0
0
248
Разом змін у капіталі
4300
218 276
0
8 401
579
1 851
0
0
229 107
Залишок на кінець року
Примітки: Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Пiдприємства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, iншi нормативноправовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi нормативнi акти Пiдприємства.
Керівник

Перегудов О.М.

Головний бухгалтер

Федосенко В.О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Публічного акціонерного товариства «ЗАВОД «МАЯК»
за 12 місяців 2016 року
Зміст
1. Загальнi вiдомостi
2. Принципи пiдготовки звiтностi
3. Основнi принципи облiкової полiтики
4. Основнi засоби
5. Нематерiальнi активи
6. Оренда
7. Необоротнi активи, утримуванi для продажу
8. Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства
9. Грошовi кошти
10. Дебiторська заборгованiсть, iнша дебiторська заборгованiсть
11. Дебiторська заборгованiсть з бюджетом, за податками та iншими розрахунками
12. Резерви
13. Товарно-матерiальнi запаси
14. Капiтал
15. Iнформацiя про операцiї з пов’язаними особами
16. Кредиторська заборгованiсть та зобов’язання
17. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг
18. Собiвартiсть реалiзацiї
19. Адмiнiстративнi витрати та витрати на збут
20. Iнший сукупний дохiд
21. Iншi витрати
22. Прибутки та збитки
23. Умовнi зобов’язання
24. Полiтика управлiння ризиками
25. Пояснення про наслiдки переходу з П(С)БО на МСФЗ
26. Подiї пiсля звiтної дати
Основна частина
1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI
Фiнансова звiтнiсть Публічного акціонерного товариства «ЗАВОД «МАЯК» (код за ЄДРПОУ
14307423) (далi – Товариство) за 12 місяців 2016р. пiдготовлена керiвництвом Товариства до 28
лютого 2017 року.
Товариство розташоване за адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, будинок 8.
2. ПРИНЦИПИ ПIДГОТОВКИ ЗВIТНОСТI
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi («МСФЗ»).
Станом на 31.12.2016 року фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi .
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.
Застосування нових стандартiв i iнтерпретацiй
Облiкова полiтика, застосовувана при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi в основному
вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася при пiдготовцi фiнансової звiтностi за
попереднiй звiтний перiод, за винятком змiн, описаних нижче.
Товариство застосувала наступнi новi i змiненi мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку
(МСБО) та iнтерпретацiї Ради з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) i
Комiтету з iнтерпретацiям мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi СМСФО (КIМСФЗ) для
цiлей пiдготовки цiєї рiчної фiнансової звiтностi :
- Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi» - деякi винятки при розкриттi порiвняльної iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ 7 для
органiзацiй, якi вперше застосовують МСФЗ; Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат
для компанiй якi вперше застосовують МСФЗ;
- Поправка до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття iнформацiї – Передача фiнансових активiв»;
- Поправка до МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн» (переглянутий);
- Поправка до МСФЗ (IFRS) 32 «Фiнансовi iнструменти: Подання iнформацiї» - Класифiкацiя
прав на емiсiю;
- Поправка до МСФЗ (IAS) 12 «Вiдкладенi податки – Вiдшкодування активу, який лежить в
основi вiдкладеного податку»;
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Застосування припущення безперервностi дiяльностi – дана фiнансова звiтнiсть була
пiдготовлена виходячи з припущення про безперервнiсть дiяльностi.
Операцiї в iноземнiй валютi
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у валютi основного економiчного середовища, в
якому вона здiйснює свою дiяльнiсть (у функцiональнiй валютi). При пiдготовцi фiнансової
звiтностi операцiї у валютi, вiдмiннiй вiд функцiональної (в iноземнiй валютi), вiдображаються
за курсом на дату здiйснення операцiї. На кожну звiтну дату грошовi (монетарнi) статтi,
вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом Нацбанку України, що встановлений
на звiтну дату.
Негрошовi статтi, вiдображенi за первiсною вартiстю, вираженої в iноземнiй валютi,
перераховуються у функцiональну валюту за курсом на дату здiйснення операцiї i надалi не
перераховуються. Курсовi рiзницi вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати у тому
перiодi, в якому вони виникли. Курсовi рiзницi, що виникають за кредитами i позиками,
вiдображаються у складi фiнансових витрат, у той час як курсовi рiзницi, що вiдносяться до
операцiйної дiяльностi, вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв або витрат.
Основнi засоби
Об'єкти основних засобiв вiдображаються за справедливою (переоцiненою) вартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та нарахованих збиткiв вiд знецiнення. Передбачувана
первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв, за станом на 31 грудня 2016 року визначалася
виходячи зi первісноі вартостi основних засобiв, зменшеної на суму нарахованої амортизації,
вiдповiдно до вимог МСФЗ 1 та МСФЗ 16.
Справедлива вартiсть основних засобiв що вiдносяться до iнших об'єктiв основних засобiв
визначалася на основi залишкової вiдновної вартостi. Iсторична вартiсть включає витрати,
безпосередньо пов'язанi з придбанням об'єктiв основних засобiв. 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.

Амортизацiя нараховується з використанням прямолiнiйного методу протягом очiкуваного
строку корисного використання тпротягом встановаленого терміну корисного виокристання.
У 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.
Оренда
Оренда – це контракт за яким власник активiв (орендодавець передає iншiй сторонi (орендатору)
ексклюзивне право користування активом за плату на визначений строк в часi. Початок термiну
оренди – це найбiльш рання з дат: або дата укладання договору, або прийняття сторонами
зобов’язань у вiдношеннi основних умов оренди.
Строк оренди – це перiод в продовж якого договiр оренди не може бути розiрваний, та на який
орендар домовився орендувати актив.
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi
змiсту угоди на дату початку дiї договору. У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи
залежить виконання договору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у
право користування активом або активами в результатi даної угоди вiд однiєї сторони до iнший,
навiть якщо це не вказується в договорi явно.
Перiод амортизацiї по капiтальних вкладеннях в орендованi основнi засоби являє собою перiод,
протягом якого Товариство має можливiсть продовжувати термiн оренди з урахуванням
юридичних положень, що регулюють вiдповiднi умови продовження. Дане положення
вiдноситься до договорiв оренди офiсного примiщення, за якими в неї є успiшна iсторiя
продовження термiнiв оренди. Капiтальнi вкладення у орендованi основнi засоби (офiсне
примiщення) амортизуються протягом строку корисного використання або термiну вiдповiдної
оренди, якщо цей термiн коротший.
Залишкова вартiсть та строки корисного використання активiв аналiзуються i, при необхiдностi,
коригуються на кожну звiтну дату. У випадку виявлення ознак того, що балансова вартiсть
одиницi, яка генерує грошовi потоки, перевищує його оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування,
балансова вартiсть активу списується до його очiкуваного вiдшкодування.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть
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.
Нематерiальнi активи – Нематерiальнi активи, придбанi в рамках окремої угоди, облiковуються

за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд
знецiнення.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним способом протягом строку корисного використання
нематерiальних активiв. 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 визначається
Товариством відповідно до правовстановлюючих документів та з урахуванням вимог
Податкового кодексу України.
Знецiнення матерiальних i нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство здiйснює перевiрку балансової вартостi своїх матерiальних i
нематерiальних активiв з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що свiдчать про наявнiсть якогонебудь збитку вiд знецiнення цих активiв. У випадку виявлення таких ознак Товариство
розраховує вiдшкодовувану 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, ринковими котируваннями акцiй, 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.
Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток за звiтний перiод включає суму поточного податку розрахованого за
правилами податкового законодавства.
Поточний податок на прибуток - Сума поточного податку на прибуток визначається виходячи з
розмiру оподатковуваного прибутку за 12 місяців 2016р. Оподатковуваний прибуток має
вiдмiнностi вiд чистого прибутку, який розраховується та вiдображається у звiтi про фiнансовi
результати, оскiльки не включає статтi доходiв та витрат, що пiдлягають оподаткуванню за
правилами податкового облiку. Нарахування зобов'язань Товариства з поточного податку на
прибуток здiйснюється з використанням ставок податку, затверджених Податковим Кодексом
України фактично встановлених на звiтну дату.
Знецiнення фiнансових активiв, дебiторської та iншої дебiторської заборгованостi.
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої
дебiторської заборгованостi та фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення.
Збиток вiд знецiнення визнається за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення
передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох
подiй, що вiдбулися пiсля прийняття фiнансового активу до облiку. Збиток вiд знецiнення
напряму зменшує балансову вартiсть фiнансових активiв та дебiторської заборгованостi, iншої

дебiторської заборгованостi.
Знецiнення дебiторської заборгованостi та iншої дебiторської заборгованостi, призводить до
зниження балансової вартостi якої здiйснюється за рахунок створеного резерву. У разi, якщо
дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть є безнадiйною, вона списується
за рахунок вiдповiдного резерву. Отриманi згодом вiдшкодування ранiше списаних сум
вiдображаються за кредитом рахунка резерву, а сума отриманого по факту вiдшкодування – у
складi iнших операцiйних доходiв у звiтi про фiнансовi результати.
Змiни в балансовiй вартостi рахунку резерву вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати.
Якщо в наступному перiодi розмiр збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може
бути об'єктивно прив'язано до подiї, яка мала мiсце пiсля визнання знецiнення, ранiше
вiдображений збиток вiд знецiнення вiдновлюється шляхом коригування в звiтi про фiнансовi
результати.
Запаси
Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартiстю або
цiною можливого продажу. Витрати з транспортування матерiальних запасiв вiд постачальникiв
до складу Товариства включаються до складу собiвартостi товарно-матерiальних запасiв. Наданi
постачальниками знижки, якi не є вiдшкодуванням прямих, додаткових i iдентифiкованих
витрат по просуванню товарiв постачальникiв, також включаються до собiвартостi товарноматерiальних запасiв.
Цiна можливого продажу - це передбачувана цiна реалiзацiї при здiйсненнi угоди на загальних
умовах за вирахуванням оцiнених витрат на виконання робiт та здiйснення реалiзацiї.
Визнання доходу вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг.
Доходи Товариства вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг визнається за методом нарахування.
Не визнаються доходом отриманi авансом платежi. Такi платежi облiковуються як
заборгованiсть за отриманими авансами i враховуються окремо (МСБО №1 «Подання
фiнансової звiтностi»).
4. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Балансова вартiсть основних засобiв на звiтну дату складала 227007 тис.грн. та мала наступну
структуру (тис.грн.):
Група основних засобів
Земельні ділянки
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
Інші основні засоби
Малоцінні необоротні матеріальні активи
306 038

Первісна вартість
198 083
83724
18372
1423
1516
1105
1815

Накопичена
амортизація
57432
16839
1095
1459
1043
1611

79479

Станом на 31.12. 2016 у Товариства не було зобов'язань з придбання об'єктiв основних засобiв.
Протягом 12 місяців 2016 року витрат на позики для придбання основних засобiв Товариство не
здiйснювала.
5. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Нематерiальнi активи, якi використовувалоТовариство в господарськiй дiяльностi за 12 місяців

2016 р. склали 627 тис.грн. за первісною вартістю. На кінець року нематеріальні активи мали
наступну структуру (тис.грн.):
Первісна
Накопичена
вартість
амортизація
Права на об’єкти інтелектуальної власності
23
20
Інші нематеріальні активи
604
542
Всього
627
562
6. ОРЕНДА
Товариство є орендарем примiщень.
7. НЕОБОРОТНI АКТИВИ УТРИМУВАНI ДЛЯ ПРОДАЖУ
В звiтному роцi Товариство не мала необоротних активiв, утримуваних для продажу.
8. ФІНАНСОВІ IНВЕСТИЦIЇ
На кінець 12 місяців 2016р., довгострокові фінансові інвестиції Підприємства складають 57 053
тис. грн. Та мають наступну структуру:

ТОВ «Світлотехніка»

К-сть ЦП або
доля участі
60 %

ТОВ «Точмаш»

99,9%

ТОВ «Світязь»
ТОВ «Маяк – Вестдом»
ТОВ «Інвікта – Маяк»
ТОВ «Маяк – Інтерєр»
Всього

51 %
35,01 %
16,3705%
51 %

Сума покупки ЦП,
грн.
4 440,00
1 580 231,72
421 768,28
4 029 000,00
44 032 343,00
6 540 000,00
445 250,00
57 053 033,00

.
9. ГРОШОВI КОШТИ
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 та їх еквіваленти відображені наступним чином: кошти на
рахунках у банках – 19866 тис. грн., залишок готівкових коштів – 3 тис. грн.
10. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги облiковуються за справедливою
вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення та сумнiвної заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша дебiторська заборгованiсть,
витрати майбутнiх перiодiв за станом на 31 грудня 2016 року представлена таким чином
(тис.грн.):
Дебіторська заборгованість за товари, роботи. послуги
Аванси видані
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Інша поточна дебіторська заборгованість
Інші оборотні активи
Всього

11977
3113
3326
163
18579

Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не мало простроченої, але не знецiненої дебiторської
заборгованостi за договорами, а також з iншої дебiторської заборгованостi.
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за договорами та iншої дебiторської
заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливої вартостi.
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.
11. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА IНШИМИ
РОЗРАХУНКАМИ
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом за податками та iншими розрахунками станом на 31
грудня 2016 складала 3326 тис.грн.
Інша дебіторська заборгованість склала станом на 31 грудня 2016р. – 163 тис.грн.
12. 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.
Коли всi або деякi економiчнi вигоди, необхiднi для покриття резерву, передбачається отримати
вiд третьої сторони, дебiторська заборгованiсть визнається як актив у разi, якщо є майже повна
впевненiсть у тому, що компенсацiя буде отримана i сума дебiторської заборгованостi може
бути надiйно визначена.
У ходi здiйснення дiяльностi Товариство пiддається рiзним позовам i претензiям. Хоча щодо
таких розглядiв дiють iншi фактори невизначеностi, i їх результат неможливо передбачити з
достатньою мiрою впевненостi, керiвництво Товариства вважає, що фiнансовий вплив даних
обставин не буде суттєвим для фiнансового становища або її рiчних фiнансових результатiв.
Товариство оцiнила суми своїх можливих зобов’язань та визнала недоцiльним створювати по
ним резерви.
Товариство визнає та створює резерв пiд забезпечення виплат персоналу. Метою створення
резерву є забезпечення наступних витрат Товариства на оплату вiдпусток персоналу та сплату
податкiв до фондiв соцiального страхування на цi виплати.
Розмiр резерву станом на 31 грудня 2016 року Товариством визначений на рівні 579,0 тис.грн.
Товариство протягом звiтного року проводить iнвентаризацiю резерву з метою визначення
обґрунтованостi його розмiру. Збiльшення (зменшення) резерву вiдображається у витратах за
статтею «Iншi витрати операцiйної дiяльностi» у звiтi про фiнансовi результати.
13. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ
Вартiсть товарно-матерiальних запасiв Товариства за звiтну дату 31.12.2016р. складається з
матерiальних цiнностей, що використовуються безпосередньо у її господарськiй дiяльностi:.
Товариство мало наступні залишики запасів (тис.грн.):
На 31.12.2016р
Виробничі запаси
7828
Незавершене виробництво
6824
Готова продукція
15734
Товари
3851
34237

14. КАПIТАЛ
Статутний капiтал
Статутний капітал станом на 31.12.2016р становить 218 275 500,00 грн., складається з 873 102
000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма існування –
бездокументарна (до перевірки надане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний
№ 797/1/10 від 21.09.2010р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку).
Статутний капітал сформований та сплачений в повному обсязі.
Додатковий капiтал
Станом на 31.12.2016р додатковий капiтал складає 8 401 тис. грн.
Нерозполідений прибуток
Станом на 31.12.2016р. сума нерозподіленого прибутку Товариства складає 1 851 тис.грн.
Загальна сума власного каптіла станом на 31.12.2016р. складає 229 107 тис.грн.
15. IНФОРМАЦIЯ ПРО ОПЕРАЦIЇ З ЗВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ
Зв’язані сторони визначаються відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані
сторони».
Зв'язана сторона - фізична особа або суб'єкт господарювання, зв'язані з суб'єктом
господарювання, що складає свою фінансову звітність.
Суб'єкт господарювання є зв'язаним із суб'єктом господарювання, що звітує, якщо виконується
будь-яка з таких умов:
- суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звітує, є членами однієї групи (а це
означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство або дочірнє підприємство
під спільним контролем є зв'язані одне з одним)
- один суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством
іншого суб'єкта господарювання (або асоційованого підприємства чи спільного підприємства
члена групи, до якої належить інший суб'єкт господарювання);
- обидва суб'єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони;
- один суб'єкт господарювання є спільним підприємством третього суб'єкта господарювання, а
інший суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством цього третього суб'єкта
господарювання;
- суб'єкт господарювання є програмою виплат по закінченні трудової діяльності працівників або
суб'єкта господарювання, що звітує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є зв'язаним із
суб'єктом господарювання, що звітує. Якщо суб'єкт господарювання, що звітує, сам є такою
програмою виплат, то працедавці-спонсори також є зв'язаними із суб'єктом господарювання, що
звітує;
- суб'єкт господарювання перебуває під контролем або спільним контролем особи, визначеної в
пункті а);
- особа, визначена в пункті а)і), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом
провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського
підприємства суб'єкта господарювання).
Операція зі зв'язаною стороною - передача ресурсів, послуг або зобов'язань між суб'єктом
господарювання, що звітує, та зв'язаною стороною, незалежно від того, чи призначається ціна.
Відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» зв’язаними сторонами
Підприємства, є:
Назва
Код за ЄДРПОУ
ТОВ «Світлотехніка»
30789138
ТОВ «Точмаш»
32026564
ТОВ «Світязь»
32047081
ТОВ «Маяк Вестдом»
35590935
ТОВ «Маяк Інтер’єр»
32454096
ПрАТ «Інвікта-Маяк»
31175895

ДП «КП «Маяк»
ДП «ВКП «Маяк-Сервіс»
ДП «Маяк-Перспектива»
ДП «ЦНТ «Маяк»

23168794
22934105
30223773
30313077

За 12 місяців 2016р., не має заборгованостi за сумами, що пiдлягають виплатi зв'язаним
сторонам.
Оцiнка можливої наявностi проведення операцiй з зв’язаними сторонами проводиться
Товариством в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiдної зв'язаної
сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.
Протягом звiтного перiоду Товариство не брала на себе iстотних зобов'язань по пенсiйним
виплатам, оплатi вихiдної допомоги або iнших довгострокових зобов'язань перед ключовим
управлiнським персоналом, крiм сплати внескiв до державного пенсiйного фонду у складi
соцiальних внескiв iз заробiтної плати та премiй.
16. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ІНШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Поточні зобовязання Товариства за 12 місяців 2016р. складають (тис.грн.):
30.09.2016
Короткострокові кредити банку
69609
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
18474
Заборгованість за розрахунками з бюджетом
139
Заборгованість за соціальним страхуванням
Заборгованість з оплати праці
654
Заборгованість за одержаними авансами
16934
Інші поточні зобов’язання
28418
Всього поточні зобов’язання
134228
Станом на 31.12.2016р Товариство не має простроченої кредиторської заборгованості.
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.
17. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ТОВАРIВ, РОБIТ ТА ПОСЛУГ
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг за 12 місяців 2016 р., складає 211123 тис.
грн.
18. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
Собiвартiсть реалiзацiї за 12 місяців

2016 р., становить 161676 тис. грн.

19. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ ТА ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Основнi витрати Товариства, що пов’язанi iз здiйсненням її господарської дiяльностi
розподiляються за статтями якi видiленi в окремi групи: адмiнiстративнi витрати та витрати на
збут. Загальний розмiр цих витрат за 12 місяців 2016 р., складає:
- адмiнiстративнi витрати 37758 тис. грн.
- витрати на збут 2034 тис. грн.
20. IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД
За 12 місяців 2016 р., Товариство не отримувало інших сукупних доходів.
Iнший сукупний дохід за 12 місяців 2016 р. складає 14091 тис. грн.

21. IНШI ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi витрати за 12 місяців 2016 р. склали 22725 тис. грн.
Iншi витрати за 12 місяців 2016 р. склали 7 тис. грн.
22. ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
За результатом всiх видiв дiяльностi за 12 місяців 2016 р Товариством отриманий прибуток до
оподаткування в розмiрi 1014 тис. грн.
Сума податку на прибуток вiдображеного в фiнансовiй звiтностi за 12 місяців 2016 р складає
135 тис. грн., який розраховано за нормами податкового законодавства України.
Чистий прибуток складає879 тис. грн.
23. УМОВНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Операцiйна середа
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. Крiм того, iснує невизначенiсть щодо кредитоспроможностi окремих груп
споживачiв, що негативно позначається на попитi ринку. У 2016 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.
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.
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.

Судовi справи
Протягом 2016 року Товариством не задiяно жодної з судових справ.
24. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Товариства пiддаються наступним фiнансовим
ризикам:
ринковий ризик, який включає цiну, валютнi ризики, кредитний ризик i ризик лiквiдностi.
Для того щоб обмежити вище зазначенi ризики, при виборi фiнансових iнструментiв полiтика
Товариства базується на високому рiвнi контролю з боку працiвникiв Товариства з урахуванням
вимог чинного законодавства України.
25. ПОЯСНЕННЯ ПРО НАСЛIДКИ ПЕРЕХОДУ НА МСФЗ
Внесення змiн в законодавчi акти України стосовно складання звiтностi акцiонерними
товариствами за нормами МСФЗ вимагало вiд керiвництва Товариства заздалегiдь здiйснити ряд
заходiв, якi дозволяли б поступово адаптувати облiкову полiтику та бухгалтерськi оцiнки, якi
використовуються в облiку Товариства до нововведень.
Результатом цих заходiв стало прийняття оновленої облiкової полiтики на початку 2011 року з
детальним переглядом застосовуваних Товариством методiв та принципiв ведення
бухгалтерського облiку та складання звiтностi, що дозволило Товариства на початок
застосування МСФЗ вiдкоригувати статтi балансу на дату переходу - 01 сiчня 2012 року у
вiдповiдностi до вимог МСФЗ 1 «Перше застосування стандартiв фiнансової звiтностi».
На підставі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданих Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку із змінами, «Положення про порядок бухгалтерського обліку
окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і
господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної,
комунальної власності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р.
N 1213 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N353 від 05.03.2008
N1125 від 25.09.2009 N 658 від 31.05.2012 N 627 від 27.06.2013 N48 від 08.02.2014 в частині, що
не суперечить МСБО, МСФЗ, та Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із
змінами, внесеними згідно із Законами, враховуючи № 206-VIII від 13.02.2015, ВВР, 2015, № 17,
ст.119; № 211-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 16, ст.115; № 215-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015,
№ 17, ст.121; № 263-VIII від 18.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.149; № 321-VIII від 09.04.2015,
ВВР, 2015, № 25, ст.193; № 332-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.197;№ 344-VIII від
21.04.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.240; № 364-VIII від 23.04.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.222; № 366VIII від 23.04.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.243; № 381-VIII від 12.05.2015, ВВР, 2015, № 28, ст.247;
№ 420-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 29, ст.263; № 482-VIII від 22.05.2015, ВВР, 2015, № 26,
ст.225; № 548-VIII від 18.06.2015, ВВР, 2015, № 32, ст.317; № 555-VIII від 30.06.2015, ВВР, 2015,
№ 34, ст.334; № 557-VIII від 30.06.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.338; № 569-VIII від 01.07.2015,
ВВР, 2015, № 33, ст.327; № 609-VIII від 15.07.2015; № 643-VIII від 16.07.2015; № 652-VIII від
17.07.2015; № 653-VIII від 17.07.2015; № 654-VIII від 17.07.2015; № 655-VIII від 17.07.2015; №
702-VIII від 17.09.2015, № 812-VIII від 24.11.2015, № 903-VIII від 23.12.2015, № 909-VIII від
24.12.2015 та «Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства», затверджених
Наказом Міністерства фінансів України 27 червня 2013 р. № 635 в частині, що не суперечить
МСБО та МСФЗ, була прийнята наказом №241 від 28.12.2015 року оновлена облікова політика
Товариства, яка введена в дію з 01.01.2016 р.
26. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля звiтної дати (31 грудня 2016 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.

