:ться до Комісії, та достовірність інформації,
[ійній базі даних Комісії,

Підтверджую ідентичність електронної та паперової с
наданої для розкриття в загагЛнодостуй
Голова правління

Ключников М М,

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2017 р

Річн а ін ф о р м ац ія

•сПнних пап ерів за 2016 рік

І. Загальні відомості
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО ВАРИСТВО
“БРОВАРСЬКИЙ ЗАВО Д ПЛАСТМ АС"

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство
00203594

2. Організаційно-правова форма
3. Код за ЄДРПОУ

Україна , 07400, Київська область, д/н, м. Бровари,
бульвар Незалежності, буд. 53

4. Місцезнаходження
5. Міжміський код, телефон та факс

(04594) 92186, (04594) 50242

6. Електронна поштова адреса

га1Ьгр@икг леї

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

27 04.2017 р.

2. Річна інформаця опублікована у
Відомості НКЦПФР № 81
28.04.2017 р
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

www.bzp.com.ua
3.

Річна інформація розміщена на сторінці

в мережі Інтернет

28.04.17

(адреса сторінки)

З М ІС Т
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

X

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

ЗМІСТ
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

23. Основні відомості про ФОН-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Товариство не має ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності. Інформація про органи управління емітента в розділі
"Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емітент є акціонерним товариством. В розділі "Основні
відомості про емітента" серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію не наводиться, оскільки емітент не має
свідоцтва про державну реєстрацію. Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб. В розділі "Інформація про
засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)" вказана інформація про
засновників Товариства, їх відсоток у статутному капіталі на момент створення Товариства.Товариство послугами
рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів
не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався.Особлива інформація та інформація про
іпотечні цінні папери протягом звітного періоду не виникала та не розкривалася. За результатами звітного та
попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася. Облігації
(будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій,
Товариством не розміщувалися. Фактів викупу та продажу раніше викуплених Товариством власних акцій за звітний
період не було.Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому інформація про забезпечення випуску боргових
цінних паперів не заповнюється. Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що
Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає.
Іпотечне покриття відсутнє, тому Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється.
Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. Прострочених боржником строків сплати
чергових платежів за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, не
було. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати
емітентом не випускались (не розміщувались). Реєстр іпотечних активів відсутній. Сертифікати ФОН Товариством не
випускались (не розміщувались), ФОН немає. У розділі "Текст аудиторського висновку (звіту)" не наводиться
інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки
емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не
заповнюється, оскільки акціонерне Товариство є публічним. Емітент є публічним акціонерним товариством, тому
фінансова звітність складається відповідно до міжнародних стандартів, а річна фінансова звітність за П(С)БО не
наводиться. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в зв'язку з тим, що цільові облігації, виконання зобов'язань за
якими забезпечене об'єктами нерухомості, товариством не розміщувалися. У товариства немає кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління, тому в розділі "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного
управління" не вказана дата його прийняття. Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне
управління не заповнюється. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів, інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація про
прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не
заповнюється, оскільки протягом звітного періоду відповідні рішення органами Товариства не приймалися. Річна
фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за
кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскільки випуск боргових цінних паперів емітентом не
здійснювався, відповідна річна фінансова звітність не складалася.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС"

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

д/н

3. Д а та проведення державної реєстрації

16.08.1995

4. Територія (область)*

Київська область

5. Статутний капітал (грн)

22000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

100

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

22.21 - Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас
46.49 - Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в
спеціалізованих магазинах

10. Органи управління підприємства

д/н

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

ПАТ "Промінвестбанк"

2) МФО банку

300012

3) Поточний рахунок

26007601002707

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

ПАТ "Промінвестбанк"

5) МФО банку

300012

6) Поточний рахунок

26005620707535

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення особи
на посаду
корпоративного
секретаря

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

Контактні дані: телефон та
адреса електронної пошти
корпоративного секретаря

1

2

3

4

01.04.2009

01.08.2013

Ключникова Ірина Михайлівна

(044) 364-32-08,
Ап 1 104@yahoo.com

Опис:
Досвід роботи корпоративного секретаря - 3 роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Попереднє місце роботи ТОВ «ПДА», директор. Попереднього корпоративного секретаря було звільнено за власним
бажанням.

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

Організація орендарів орендного
підприємства «Броварський завод
пластмас» (засновник)

Код за Є ДРПО У
засновника
та/або учасника
д/н

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

д/н
Усього

* Заповнювати не обов'язково.

Місцезнаходження

Україна ,
Київська область,
д/н, 07400, м.
Бровари , д/н
Серія, номер, дата видачі та
найменування органу, який видав
паспорт*

д/н

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

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

V. Інформація про посадових осіб емітента
1.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1 ) посада*

Голова правління

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

Ключников Михайло Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1957

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

41

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

ТОВ "Директ Фінанс", Г олова Товариства

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

28.04.2015, 3 роки

9) опис

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його
поточною діяльністю, є Правління. Повноваження Голови
правління (у складі правління): 1) розробка та затвердження
поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів
роботи Правління; 2) розробка бізнес-планів, програм фінансовогосподарської діяльності Товариства відповідно до основних
напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними
зборами; 3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів
розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними
зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 4)
забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших
рішень, прийнятих Загальними зборами; 5) вирішення будь-яких
інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших
функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших
органів Товариства. Обов'язки Голови правління: - діяти в інтересах
Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним
законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми
документами Товариства.Розмір виплаченої винагороди за 2016 рік
(зарплата) склав 352994,85 грн., в натуральній формі винагороду
не отримував. Змін щодо посадової особи у звітному періоді не
було. Непогашених судимостей за посадові або корисливі злочини
не має. Загальний стаж роботи - 41 рік. Посади, які особа займала
протягом останніх п'яти років: радник, Віце-Президент, Керівник
фронт-офісу, голова товариства, голова правління. Посад на інших
підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.

1 ) посада*

Член правління - головний бухгалтер

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

Свирид Наталія Вікторівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1956

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

43

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

ТОВ «Укрсвітло», директор

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

28.04.2015, 3 роки

9) опис

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його
поточною діяльністю, є Правління. Повноваження Члена правління
(у складі правління): 1) розробка та затвердження поточних
фінансово-господарських планів і оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів
роботи Правління; 2) розробка бізнес-планів, програм фінансовогосподарської діяльності Товариства відповідно до основних
напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними

зборами; 3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів
розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними
зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 4)
забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших
рішень, прийнятих Загальними зборами; 5) вирішення будь-яких
інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших
функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших
органів Товариства. Обов'язки члена правління: - діяти в інтересах
Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним
законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми
документами Товариства. Повноваження головного бухгалтера:
давати підпорядкованим йому співробітникам і службам доручення,
завдання по колу питань, що входять до його функціональних
обов'язків; Контролювати своєчасне виконання завдань і окремих
доручень підлеглими йому працівниками; Запитувати та
одержувати необхідні матеріали та документи, що відносяться до
питань діяльності Головного бухгалтера; Вступати у відносини з
підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення
оперативних питань виробничої діяльності, що входить в
компетенцію Г оловного бухгалтера; Представляти інтереси
підприємства у сторонніх організацій з питань, що належать до
компетенції Г оловного бухгалтера. Обов'язки головного
бухгалтера: забезпечує дотримання встановлених єдиних
методологічних засад бухгалтерського обліку, складання та
подання у встановлені строки фінансової звітності; організує
контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку
всіх бухгалтерських операцій; бере участь в оформлені матеріалів,
пов'язаних з нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі,
крадіжки і псування активів; контролює за ефективним
використанням матеріальних ресурсів; виконує рішення вищого
органу управління відповідно до Статуту Товариства.Дата набуття
повноважень як члена правління 28.04.2015, термін на який
обрано 3 роки; дата набуття повноважень як головного бухгалтера
03.03.2003, термін, на який призначено — безстроково.Розмір
виплаченої винагороди (зарплата) у 2016 році склав 177189,55
грн., в натуральній формі винагороду не отримувала. Протягом
звітного періоду в персональному складі посадової особи як Члена
правління не відбулось. Змін щодо посадової особи як головного
бухгалтера у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за
посадові або корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 43 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років:
головний бухгалтер, член правління. Посад на інших підприємствах
не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних-----------------------------------------------------------------------------

1 ) посада*

Член правління-технічний директор

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

Рудь Валерій Андрійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1953

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

46

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

ВАТ "Радикал", заступник директора з виробництва

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

28.04.2015, 3 роки

9) опис

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його
поточною діяльністю, є Правління. Повноваження Члена правління
(у складі правління): 1) розробка та затвердження поточних
фінансово-господарських планів і оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів
роботи Правління; 2) розробка бізнес-планів, програм фінансовогосподарської діяльності Товариства відповідно до основних
напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними
зборами; 3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів
розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними
зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 4)
забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших
рішень, прийнятих Загальними зборами; 5) вирішення будь-яких
інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших

функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших
органів Товариства. Обов'язки Члена правління: - діяти в інтересах
Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним
законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми
документами Товариства. Розмір виплаченої винагороди (зарплата)
у 2016 році склав 143357,93 грн., в натуральній формі винагороду
не отримував. Непогашених судимостей за посадові або корисливі
злочини не має. Загальний стаж роботи - 46 років. Посади, які
особа займала протягом останніх п'яти років: президент, технічний
директор, заступник директора з виробництва, член правління.
Посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом звітного
періоду в персональному складі посадової особи змін не відбулось.

1 ) посада*

Член правління-заступник директора з охорони праці

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

Славінська Лідія Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1949

5) освіта***

Середня технічна

6) стаж роботи (років)***

50

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

заступник директора з охорони праці ПАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС"

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

28.04.2015, 3 роки

9) опис

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його
поточною діяльністю, є Правління. Повноваження Члена правління
(у складі правління): 1) розробка та затвердження поточних
фінансово-господарських планів і оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів
роботи Правління; 2) розробка бізнес-планів, програм фінансовогосподарської діяльності Товариства відповідно до основних
напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними
зборами; 3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів
розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними
зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 4)
забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших
рішень, прийнятих Загальними зборами; 5) вирішення будь-яких
інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших
функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших
органів Товариства. Обов'язки Члена правління: - діяти в інтересах
Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним
законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми
документами Товариства. Розмір виплаченої винагороди (зарплата)
у 2016 році склав 56541,41 грн., в натуральній формі винагороду не
отримував. Непогашених судимостей за посадові або корисливі
злочини не має. Загальний стаж роботи - 50 років. Посад на інших
підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Посади, які обіймала особа протягом
останніх п'яти років: заступник директора з охорони праці. Змін
щодо посадової особи як заступника директора з охорони праці у
звітному періоді не було.

1 ) посада*

Член правління- комерційний директор

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

Бельський Богдан Едуардович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1978

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

19

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

ВАТ "Одеський портовий холодильник", керівник комерційного
відділу

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

28.04.2015, 3 роки

9) опис

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його
поточною діяльністю, є Правління. Повноваження Члена правління
(у складі правління): 1) розробка та затвердження поточних
фінансово-господарських планів і оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів
роботи Правління; 2) розробка бізнес-планів, програм фінансовогосподарської діяльності Товариства відповідно до основних
напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними
зборами; 3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів
розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними
зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 4)
забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших
рішень, прийнятих Загальними зборами; 5) вирішення будь-яких
інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших
функцій, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших
органів Товариства. Обов'язки Члена правління: - діяти в інтересах
Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним
законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми
документами Товариства. Розмір виплаченої винагороди (зарплата)
у 2016 році склав 246075,01 грн., в натуральній формі винагороду
не отримував. Змінн щодо посадової особи як комерційного
директора у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за
посадові або корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 19 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років:
керівник комерційного відділу, комерційний директор, член
правління. Посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1 ) посада*

Голова Наглядової Ради (незалежний директор)

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

Г регорі Анна Володимирівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1968

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

21

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

Голова Представництва «Юкапітал Партнере Холдінгс Лімітед» в
Україні

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

28.04.2015, 3 роки

9) опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав
акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом,
положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та
регулює діяльність Правління. Повноваження Члена наглядової
ради (у складі наглядової ради): 1) затвердження в межах своєї
компетенції внутрішніх положень, пов'язаних з діяльністю
Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів,
прийняття рішення про дату їх проведення та про включення
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами
позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про
проведення чергових та позачергових Загальних зборів; 4)
виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді
Загальними зборами. Обов'язки Члена наглядової ради: - діяти в
інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним
законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми
документами Товариства. Розмір виплаченої винагороди за 2016 рік
склав 48000,00 грн., в натуральній формі винагороду не
отримувала. Непогашених судимостей за посадові або корисливі
злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рік. Посади, які особа
займала протягом останніх п'яти років: голова представництва,
президент, голова наглядової ради. Обіймає посаду президента
ПАТ "КИІВПОРТ", місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній
Вал, 70. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Змін щодо посадової особи як Голови Наглядової ради у
звітному періоді не було.

1 ) посада*

Член Наглядової Ради (незалежний директор)

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

Д ігтярьов Олександр Леонтійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1965

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

8

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

Директор ПрАТ «Турбота»

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

28.04.2015, 3 роки

9) опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав
акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом,
положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та
регулює діяльність Правління. Повноваження Члена наглядової
ради (у складі наглядової ради): 1) затвердження в межах своєї
компетенції внутрішніх положень, пов'язаних з діяльністю
Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів,
прийняття рішення про дату їх проведення та про включення
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами
позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про
проведення чергових та позачергових Загальних зборів; 4)
виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді
Загальними зборами. Обов'язки Члена наглядової ради: - діяти в
інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним
законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми
документами Товариства. Розмір виплаченої винагороди за 2016 рік
склав 42000 грн., в натуральній формі винагороду не отримував.
Протягом звітного періоду в персональному складі посадової особи
змін не відбулося. Непогашених судимостей за посадові або
корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 8 років.
Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Голова
правління,заступник директора,член наглядової ради, директор.
Особа обіймає посаду Д иректора ТОВ «ІНВЕСТ-ПРОЕКТ»,
місцезнаходження: 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА,
будинок 21 . Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.

1 ) посада*

Член Наглядової Ради (незалежний директор)

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

Клименко Світлана Володимирівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1971

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

22

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

ТОВ «Д ж иД иС и Україна», начальник фінансово-планового
управління

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

28.04.2015, 3 роки

9) опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав
акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом,
положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та
регулює діяльність Правління. Повноваження Члена наглядової
ради (у складі наглядової ради): 1) затвердження в межах своєї
компетенції внутрішніх положень, пов'язаних з діяльністю
Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів,
прийняття рішення про дату їх проведення та про включення
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами
позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про
проведення чергових та позачергових Загальних зборів; 4)
виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді

Загальними зборами. Обов'язки Члена наглядової ради: - діяти в
інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності чинним
законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми
документами Товариства. Розмір виплаченої винагороди за 2016 рік
склав 42000 грн., в натуральній формі винагороду не отримувала.
Протягом звітного періоду в персональному складі посадової особи
змін не відбулося. Непогашених судимостей за посадові або
корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки.
Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років:
начальник фінансово-планового управління, директор, член
наглядової ради. Обіймає посаду Д иректора у ТОВ « Д ж и Д іС і
Україна», місцезнаходження: м. Київ, Шевченківський р-н, вул.
Д егтярівська, буд. 21. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.

1 ) посада*

Г олова Ревізійної комісії

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

Тимошко Галина Володимирівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1957

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

37

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

директор ТОВ „Бауман Трейд”.

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

28.04.2015, 3 роки

9) опис

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку
фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається
Загальними зборами. Повноваження ревізійної комісії: - брати
участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у
випадках, передбачених законом, Статутом або внутрішніми
положеннями Товариства; - організовувати перевірку та
підтвердження достовірності та повноти даних фінансової
звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним
законодавством України; - вимагати надання всіх бухгалтерських,
фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї
роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком
встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення
від посадових осіб та працівників Товариства. Обов'язки ревізійної
комісії: діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності
чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими
внутрішніми документами Товариства. Винагороду, у т.ч. в
натуральній формі у 2016 році посадова особа не отримувала.Змін
щодо посадової особи як голови ревізійної комісії у звітному періоді
не було. Непогашених судимостей за посадові або корисливі
злочини не має. Загальний стаж роботи - 37 років. Посади, які
особа займала протягом останніх п'яти років: Головний державний
податковий інспектор, директор, Голова ревізійної комісії, член
ревізійної комісії. Обіймає посаду директора ТОВ „Бауман Трейд”,
місцезнаходження: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 21 Д.Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1 ) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Ротова Ірина Володимирівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1961

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

33

7) найменування підприємства та попередня

ТОВ „Д екорт”, директор

посада, яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

28.04.2015, 3 роки

9) опис

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку
фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається
Загальними зборами. Повноваження ревізійної комісії: - брати
участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у
випадках, передбачених законом, Статутом або внутрішніми
положеннями Товариства; - організовувати перевірку та
підтвердження достовірності та повноти даних фінансової
звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним
законодавством України; - вимагати надання всіх бухгалтерських,
фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї
роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком
встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення
від посадових осіб та працівників Товариства. Обов'язки ревізійної
комісії: діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності
чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими
внутрішніми документами Товариства. Винагороду, у т.ч. в
натуральній формі у 2016 році посадова особа не отримувала. Змін
щодо посадової особи як голови ревізійної комісії у звітному періоді
не було. Непогашених судимостей за посадові або корисливі
злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Посади, які
особа займала протягом останніх п'яти років: директор,
генеральний директор, член ревізійної комісії. Обіймає посаду
генерального директора ТОВ „Д екорт”, місцезнаходження: 04119,
м.Київ, вул. Д егтярівська, буд. 21. Посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних.

1 ) посада*

Член ревізійної комісії

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

Максимчук Володимир Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, д/н

4) рік народження***

1960

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

7

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

ТОВ «ВАЛГРІ», директор

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

28.04.2015, 3 роки

9) опис

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку
фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається
Загальними зборами. Повноваження ревізійної комісії: - брати
участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у
випадках, передбачених законом, Статутом або внутрішніми
положеннями Товариства; - організовувати перевірку та
підтвердження достовірності та повноти даних фінансової
звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним
законодавством України; - вимагати надання всіх бухгалтерських,
фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї
роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком
встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення
від посадових осіб та працівників Товариства. Обов'язки ревізійної
комісії: діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності
чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими
внутрішніми документами Товариства. Винагороду, у т.ч. в
натуральній формі у 2016 році посадова особа не отримувала. Змін
щодо посадової особи як голови ревізійної комісії у звітному періоді
не було. Непогашених судимостей за посадові або корисливі
злочини не має. Загальний стаж роботи - 7 років. Посади, які особа
займала протягом останніх п'яти років: директор, член ревізійної
комісії. Обіймає посаду Д иректора ТОВ „ВАЛГРІ”,
місцезнаходження: 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА,
будинок 21. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної
особи

1

2

Паспортні Кількість
Кількість за видами акцій
Від
дані
акцій
загальної
привілейовані привілейовані
прості
прості на
кількості
(шт.)
фізичної
іменні пред'явника
іменні
на
акцій (у
особи
пред'явника
відсотках)
(серія,
номер,
дата
видачі,
орган,
який
видав)*
або код за
Є ДРПО У
юридичної
особи
4

3

5

7

6

8

9

Голова
правління

Ключников
Михайло
Миколайович

д/н, д/н, д/н

0

0

0

0

0

0

Член
правління головний
бухгалтер

Свирид
Наталія
Вікторівна

д/н, д/н, д/н

0

0

0

0

0

0

Член
правліннятехнічний
директор

Рудь Валерій
Андрійович

д/н, д/н, д/н

18

0.0008

18

0

0

0

Член
правліннязаступник
директора з
охорони
праці

Славінська
Лідія
Миколаївна

д/н, д/н, д/н

74

0.003

74

0

0

0

Член
Бельський
правлінняБогдан
комерційний Едуардович
директор

д/н, д/н, д/н

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Грегорі Анна
Володимирівна

д/н, д/н, д/н

0

0

0

0

0

0

Член
наглядової
ради

Дігтярьов
Олександр
Леонтійович

д/н, д/н, д/н

0

0

0

0

0

0

Член
наглядової
ради

Клименко
Світлана
Володимирівна

д/н, д/н, д/н

0

0

0

0

0

0

Голова
ревізійної
комісії

Тимошко
Галина
Володимирівна

д/н, д/н, д/н

0

0

0

0

0

0

Член
ревізійної
комісії

Ротова Ірина
Володимирівна

д/н, д/н, д/н

0

0

0

0

0

0

Член
ревізійної
комісії

Максимчук
д/н, д/н, д/н
Володимир
Володимирович

0

0

0

0

0

0

92

0.0038

92

0

0

0

Усього

Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

Код за
Є ДРПО У

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(шт.)

Від
Від
загальної
загальної
кількості
кількості
акцій (у
голосуючих
відсотках)
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

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

Товариство з
34191380 Україна ,
обмеженою
Київська область,
д/н, 04119, м.Київ ,
відповідальністю
"АКТИВ
вул. Дегтярівська,
МЕНЕДЖМЕНТ"
буд. 21, літера "М"

341150

15.5068

17.12

341150

0

0

0

Компанія
"АСТОРІУС
КЕПІТАЛ КОРП."
(ASTORIUS
CAPITAL CORP.)

д/н

Віргінські острови
(Великобританія),
д/н, 3321, д/н,
Tortola, Road Town
1050503 Drake
Chambers

548847

24.9476

27.542

548847

0

0

0

"ЛОРДУС ІНК."
(LORDUS INK.)

д/н

Віргінські острови
(Великобританія),
д/н, д/н, д/н, Tortola,
Road Town 1050502
Drake Chambers

549850

24.9932

27.593

549850

0

0

0

Кількість
акцій
(шт.)

Від
Від
загальної
загальної
кількості
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)
акцій (у
відсотках)

д/н

д/н

д/н

д/н

1439847

65.4476

72.255

1439847 0

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи*

д/н

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

д/н

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

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

д/н

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

д/н

д/н

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Д ата
проведення

22.04.2016

Кворум зборів**

82.78

Опис

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильноі комісії та прийняття
рішення про припинення ії повноважень. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів
Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів. 3. Затвердження річного звіту
Товариства за 2015 рік. 4. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства у 2015р. з
урахуванням вимог, передбачених законом. 5. Затвердження звіту Ревізійної комісії, затвердження
висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту
Ревізійної комісії Товариства. 6. Затвердження звіту Наглядової ради у 2015р. та прийняття рішень за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 7. Затвердження звіту Правління у 2015р. та
прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 8. Внесення змін до Статуту
Товариства. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором
проведення загальних зборів була наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку
денного: По першому питанню порядку денного постановили: Обрати лічильну комісію на загальних
зборах акціонерів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» в складі: 1) Ключникова Ірина
Михайлівна 2.Топішко Світлана Миколаївна З.Кравченко Катерина Юріївна. Повноважения лічильної
комісії вважати припиненими після розгляду, підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.
По другому питанню порядку денного постановили: Обрати: голову зборів - Клименко Світлана
Володимирівна; секретар зборів - Ленчицька Людмила Анатоліївна; Затвердити регламент роботи:Доповіді - до 10 хвилин.- Виступи - до 5 хвилин.- Голосування з питань порядку денного проводиться
бюлетенями за принципом "одна акція - один голос";- Підрахунок голосів з кож ного питання порядку
денного -- до 20 хвилин; - Оголошення результатів голосування з питань порядку денного - до 10
хвилин; - Перерва -- до 30 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня,
процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відповідно п.8 ст.42 Закону
України «Про акціонерні товариства». Підрахунок голосів по даному питанню здійснити
реєстраційній комісії. - Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю
голосів акціонерів (представників за дорученнями), які зареєструвалися для участі у Зборах та є
власниками (представниками за дорученнями) голосуючих з цього питання акцій. Право голосу на
Зборах мають акціонери (представники за дорученнями). Для прискорення ходу Зборів
дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів
попереднього. Протокол лічильної комісії оголошується по закінченню зборів. Ніхто з учасників
зборів не може виступити без згоди голови Зборів. Голова Зборів може перервати виступаючого,
якщо час його виступу перевищує затверджений регламент. По третьому питанню порядку денного
постановили: Річний звіт ПАТ "Броварський завод пластмас" за 2015 рік - затвердити. По четвертому
питанню порядку денного постановили: Прибуток, отриманий Товариством у 2015 році у розмірі 729
тис. грн. направити на розвиток виробничої бази та оновлення основних засобів Товариства. По
п'ятому питанню порядку денного постановили: Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ
"БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС" за 2015 рік - затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства
визнати задовільною. Додаткові доручення Ревізійній комісії, окрім таких, що передбачені Статутом
ПАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС" та чинним законодавством України- відсутні. По шостому
питанню порядку денного постановили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік - затвердити.
Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. Додаткові доручення Наглядовій раді,
окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС" та чинним
законодавством України- відсутні. По сьомому питанню порядку денного постановили: Звіт Правління
за 2015 рік - затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає
меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Додаткові
доручення Правлінню, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС" та чинним законодавством України- відсутні. По сьомому питанню порядку денного
постановили: Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БРОВАРСЬКИЙ
ЗАВОД ПЛАСТМАС", виклавши його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС". Визначити
Г олову Загальних зборі акціонерів Клименко Світлану Володимирівну особою, якій надані
повноваження підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС" від імені Товариства.

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

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвест-М»

Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23508273

Місцезнаходження

Україна , м. Київ, д/н, м.Київ, 04119, вул. Д егтярівська, буд.21 А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АЕ 263369

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Д ата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2013

Міжміський код та телефон

044-364-32-08

Факс

044-364-32-09

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис

Ліцензія серії АЕ №263369 від 24.09.2013 на провадження
професійної депозитарної діяльності - депозитарної діяльності
депозитарної установи. Вид послуг, які надає особа- депозитарні
послуги депозитарної установи

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЛИСЕНКО"

Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35796588

Місцезнаходження

Україна , Полтавська область, д/н, м. Полтава, 36007, вул.
Кучеренка, буд. 4, кв. 49

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

4169

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська палата України

Д ата видачі ліцензії або іншого документа

26.06.2008

Міжміський код та телефон

(050) 558-28-71

Факс

Не має

Вид діяльності

Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги
емітенту

Опис

Згідно договору №10/2017/АТ від 06.04. 2017 р. назалежна
аудиторська фірма провела аудиторську перевірку фінансової
звітності ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» за 2016 рік.
Перевірку здійснено в період з 06.04.2017 по 21.04.2017 року.
Обрано рішенням наглядової ради від 17.03.2017р. Особа надає
аудиторські послуги.

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій
України"

Організаційноправова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

д/н

Д ата видачі ліцензії або іншого документа

д/н

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис

Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не
заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа,

оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що
здійнсює Публічне акціонерне товариство "Національний
депозитарій України" не є ліцензійною.----------------------------------------

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Найменування
Міжнародний
ідентифікаційний
органу, що
зареєстрував
номер
випуск

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

і

2

3

11.07.2011

290/10/1/11

Територіальне
управління
Д ержавної
комісії з цінних
паперів та
фондового
ринку в м.
Києві та
Київській
області

4
иА4000168991

Тип цінного
папера

Форма
існування та
форма випуску

5

6

Бездокументарні
Акція проста
бездокументарна іменні
іменна

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

7
10

8
2200000

9
22000000

10
100

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

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

Публічне акціонерне товариство " Броварський завод пластмас («Товариство»)
засноване у 1966 р., як підприємство по переробці пластмас . З 1966 по 1991 рік
Броварський завод пластмас являвся державним підприємством, з 1992 по 1994 рік орендне підприємство « Броварський завод пластмас».Закрите акціонерне
товариство "Броварський завод пластмас" ( ЗАТ ’’Броварський завод пластмас”)
зареєстровано Броварською міською Радою народних депутатів 16.08.1995р. , код
ЄДРПОУ 00203594, створене шляхом перетворення орендного підприємства
“Броварський завод пластмас", яке через оренду з викупом приватизувало цілісний
майновий комплекс державного підприємства “Броварський завод пластмас".У
відповідності до чинного законодавства збори акціонерів ЗАТ» Броварський завод
пластмас» 27 травня 2011 року прийняли рішення про зміну товариства із закритого
в публічне та зміну юридичної адреси у відповідності до договору поділу комплексу
на адресу: м. Бровари, бульвар Незалежності, 53. За звітний період злиття, поділу,
приєднання, перетворення, виділу не було.

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

ПАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС" не має дочірніх підприємств, філій,
представництв або інших відокремлених структурних підрозділів. Місцезнаходження
Товариства: Україна, Київська область, м. Бровари, 07400, бульвар Незалежності,
буд. 53. При нині діючій структурі досягнута значна ефективність управління та
використання ресурсів. Орендовані основні засоби-легковий а в т о м о б іл ь ^ ґ іі^ а ).
Змін в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним періодом не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 94 особи;
Середня чисельність позаштатних працівників - 4 особи; Середня чисельність осіб,
які працюють за сумісництвом: 2 особи; Чисельність працівників, які працюють на
умовах неповного робочого часу - 2 особи. Фонд оплати праці складає 5486,1 тис.
грн. У 2016 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного
періоду на 1119,9 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення
рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та
тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства, крім того
підприємство виділяє кошти на такі заходи, як підвищення кваліфікації працівників,
постійне навчання робітників на підприємстві, фахівці за напрямками -у
спеціалізованих профцентрах.

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

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

спільна діяльність, яку емітент
Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами,
проводить з іншими
установами.
організаціями, підприємствами,
установами, при цьому
вказуються сума вкладів, мета
вкладів (отримання прибутку,
інші цілі) та отриманий
фінансовий результат за звітний
рік по кожному виду спільної
діяльності;

будь-які пропозиції щодо
Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом
реорганізації з боку третіх осіб,
звітного періоду не надходило.
що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих
пропозицій;
опис обраної облікової політики
(метод нарахування амортизації,
метод оцінки вартості запасів,
метод обліку та оцінки вартості

Бухгалтерський облік ведеться автоматизовано, відповідно до Закону України "Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996- ХІУ від 16.07.1999р., з
використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку і з використанням МСФЗ.
Використовуються програми бухгалтерського та фінансового обліку 1С. На

фінансових інвестицій тощо);

підприємстві розроблена і затверджена наказом голови правління облікова політика
підприємства. Д ані бухгалтерського обліку співставні в бухгалтерських регістрах,
головній книзі і балансі та підтверджуються первинними документами. Метод
нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: за чистою
вартістю реалізації. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: за
собівартістю.

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),
середньореалізаційні 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
в загальному об'ємі 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;

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент: Труби з ПВХ
пластикату, плівки , товари народного споживання з пластичних мас, будівельні
вироби із пластмас; Здавання в оренду власного нерухомого майна. Обсяг
виробництва продукції із пластичних мас у натуральному виразі- 488,5 т.; у
грошовому виразі - 12235,6 тис. грн. Надано послуг - 18963,8 тис. грн.
Середньореалізаційні ціни по типу представнику: 24,33 гр/кг. Сума виручки: 46590,9
тис. грн. Загальна сума експорту, а також частка експорту в загальному обсязі
продажів не вказується, оскільки експорт товариство не здійснює. Перспективність
виробництва окремих товарів, робіт, послуг: перспективність випуску труб з ПВХ
пластикату з різьбовиим та клейовим з'єднанням. Залежність від сезонних змін:
Залежність від сезонних змін: спад реалізації продукції в зимовий період. Основні
ринки збуту: Україна. Основні клієнти: Приватні компанії, які займаються
водопровідними та каналізаційними роботами, бурінням скважин для
водопостачання. Основні ризики діяльності емітента: наявність конкурентної по ціні
продукції іноземного виробництва , яка в плані якості не являється досконалою.
Заходи щодо зменшення ризиків: постійне удосконалення виробництва, покращення
якості продукції; повсякденна праця професійного колективу, зниження
собівартості прдукції. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: модернізація
основних засобів та виробничого процесу; постійний пошук нових клієнтів;
здійснення переговорів. Пошук нових видів трубної продукції та ТНС. Канали збуту
та методи продажу: оптова продажа та роздрібна через склад підприємства та
власний фірмовий магазин. Основні види сировини та добавок не виробляються в
України, імпортуються із країн Західної Європи, Росії. Доступність сировини:
Д ж ерела сировини достатньо доступні, що дозволяє безперебійно виконувати
замовлення покупців. Динаміка цін на сировину: Ціни на сировину постійно
зростають. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент: розвиток галузі залежить від ціноутворення на основні
матеріали, електроенергію, попит та споживання продукції. Рівень впровадження
нових технологій, нових товарів: Нові товари та технології майже не
впроваджуються в зв'язку із спадом в економіці. Становище емітента на ринку:
підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку
стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: рівень конкуренції в галузі значний.
Особливості продукції(послуг) емітента: Продукція підлягає довгостроковому
зберіганню та використанню. Продукція виробляється у чіткій відповідності до
санітарно-гігієнічних вимог із пластичних мас, які призначені для харчового
використання. Перспективні плани розвитку емітента: збільшення об'єму продажу та
освоєння нових ринків збуту. Освоєння нових типів труб для аграрної галузі:
тваринництво, птахівництво. Кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об'ємі постачання: 3,
а саме - ТОВ «Фірма Галич-Кабель» , «INEOS» (Німеччина),ТОВ П Ф Г «Нафтахім» .
Емітент отримав 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
тільки в Україні.

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

Придбано основних активів за останні 5 років на 429,2 тис. грн. Продано основних
активів за останні 5 років на 68,5 тис.грн. Ліквідовано основних активів за останні 5
років 4448,8 тис. грн. Планів щодо інвестицій або придбань, пов'язаних з
господарською діяльністю, Товариство не має.

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

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

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
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;

Об'єкти оренди: Частини об'єктів нерухомості( офісні приміщення, склади, виробничі
приміщення). Правочини емітента щодо об'єктів оренди: значних правочинів щодо ОЗ
у 2016 році не здійснювалося. Об'єкти нерухомого майна перебувать в іпотеці.
Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства,
використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь
використання обладнання 65-70%. Спосіб утримання активів: утримання активів
відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Основні засоби знаходяться за
місцезнаходженням Товариства: Україна, Київська область, м. Бровари, 07400,
бульвар Незалежності, буд. 53. Екологічних питань, що можуть позначитися на
використанні активів підприємства немає. Планів капітального будівництва,
розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

проблеми, які впливають на
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента: різкі зміни цін на
діяльність емітента; ступінь
сировину в залежності від державної митної політики. Постійне зростання вартості
залежності від законодавчих або енергетичних ресурсів, вартості води та паливно-мастильних матеріалів, купівельна
економічних обмежень;
спроможність населення, валютні коливання, загальний стан економіки підприємств,
бюджетні напрямки інвестицій. Ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень: високий.
факти виплати штрафних
санкцій (штраф, пеня,
неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства;

Сплачено штраф 367245,85 грн. до Д ержавної казначейської служби згідно наказу
№ 911/2 від 19.09.2016 р. за порушення термінів погашення кредиту ПАТ « ВіЕйБі
Банку . Компенсації за порушення законодавства не сплачувалися.

опис обраної політики щодо
фінансування діяльності
емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб,
можливі шляхи покращення
ліквідності за оцінками фахівців
емітента;

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента: фінансування
діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних коштів. Достатність
робочого капіталу для поточних потреб: робочого капіталу достатньо для поточних
потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента:
збільшення ринку збуту, застосування новітніх технологій.

вартість укладених, але ще не
виконаних договорів (контрактів)
на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані
прибутки від виконання цих
договорів;

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних
договорів (контрактів).

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);

Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню
ринків збуту. Реконструкція та розширення виробництва не планується. Планується
провести поточні ремонти для підтримання основних фондів в робочому станіІстотні
факти, які можуть вплинуть на діяльність емітента в майбутньому, - наявність росту
попиту на продукцію підприємства, розширення будівельних проектів,
необгрунтовані зміни в економіці країни, в податковому законодавстві тощо.

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

Д ослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися. Витрат
на дослідження та розробки не було.

судові справи, за якими
розглядаються позовні вимоги у
розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або
дочірнього підприємства станом

1 .Дата відкриття провадження у справі: 14.08.2015 Сторони: Позивач- ПАТ «ВіЕйБі
банк, відповідач- ВДВС Броварського міськрайонного управління юстиції, 3-я особаПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС». Зміст позовних вимог: Про визнання
протиправною і скасування постанови та зобов»язання вчиняти певні дії. Розмір
позовних вимог: Нерухоме майно підприємства. Найменування суду, в якому

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;

розглядається справа: Вищий адміністративний суд. Поточний стан розгляду:
Відкрито касаційне провадження.
2. Д ата відкриття провадження у справі: 18.01.2016 Сторони: Позивач-ПАТ
«БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС», Відповідачі- Управління державної
реєстрації територіального управління юстиціїу Київській області, Реєстраційна
служба Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області. Зміст
позовних вимог: Про визнання неправомірними дій, визнання не чинним та
скасування рішення. Розмір позовних вимог: Нерухоме майно підприємства.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Вищий адміністративний суд.
Поточний стан розгляду: Відкрито касаційне провадження. Інших судових справ, 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 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.

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

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

на початок
періоду

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

Основні засоби, всього (тис.грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

7312

5764

0

0

7312

0

будівлі та
споруди

6114

4673

0

0

6114

4673

машини та
обладнання

943

874

0

0

943

874

транспортні
засоби

50

26

0

0

50

26

земельні
ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

205

191

0

0

205

191

2.
3542
Невиробничого
призначення:

3163

0

0

3542

3163

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні
ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

3542

3163

0

0

3542

3163

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

10854

8927

0

0

10854

8927

Опис

Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі -20 років; споруди - 15 років, передавальні
пристрої-12, машини та обладнання-5 років, електронно-обчислювальна техніка -2 роки;транспортні
засоби - 5 років. Умови використання ОЗ (за основними групами): Використовуються у господарській
діяльності емітента. Первісна вартість основних засобів (без урахування інвестиційної нерухомості) на
початок звітного періоду 49138 тис.грн., на кінець звітного періоду — 48523 тис.грн. Первісна вартість
інвестиційної нерухомості на початок звітного періоду 3881 тис.грн., на кінець звітного періоду — 3881
тис.грн. Ступінь зносу основних засобів (без урахування інвестиційної нерухомості) на початок
звітного періоду 85.12% ,а на кінець звітного періоду — 88.12%. Ступінь використання основних
засобів на початок звітного періоду 76%, на кінець звітного періоду - 76%. Ступінь зносу інвестиційної
нерухомості на початок звітного періоду 8.73%, на кінець звітного періоду 18.5%. Сума нарахованого
зносу (без урахування інвестиційної нерухомості) на початок звітного періоду 41826 тис.грн., на кінець
звітного періоду — 42759 тис. грн. Сума нарахованого зносу інвестиційної нерухомості на початок
звітного періоду 339 тис.грн., на кінець звітного періоду — 718 тис. грн. Об'єкти нерухомого майна (
будівлі та споруди) за договором іпотеки б/н від 06.08.2009 року знаходяться в заставі у ПАТ
"Всесоюзний Акціонерний Банк". Зміни викликані зношенням основних засобів у відповідності до
встановлених норм. Обмежень на використання майна протягом звітного року не було. Орендованих
приміщень та майна Товариство немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За попередній період

За звітний період

Розрахункова
вартість
чистих активів
(тис.грн.)

30390

29295

Статутний
капітал
(тис.грн.)

22000

22000

Скоригований
статутний
капітал

22000

22000

(тис.грн.)

1

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій Д КЦ П Ф Р
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою:
Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові
зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх
періодів.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів ( 30390 тис.грн. ) більше статутного капіталу (22000 тис.грн.). Це
відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.

3.

Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Кредити банку

X

Непогашена частина
боргу (тис. грн)
0

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

X

у тому числі:
д/н

д/н

Зобов'язання за цінними
паперами

Д/н

Д/н

Д/н

X

0

X

X

X

0

X

X

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

Д/н

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

X

Д/н

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

Д/н

Д/н

за векселями (всього)

X

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

X

д/н

Д/н

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

Д/н

X

Д/н

X

Д/н

X

Д/н

0

X

X

0

X

X

Д/н

X

Д/н

0

Д/н

Д/н

X

0

Д/н

X

Д/н

Д/н

X

0

Д/н

Д/н

X

X

Д/н

Податкові зобов'язання

X

274

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2353

X

X

Усього зобов'язань

X

2627

X

X

Опис

Д о інших зобов'язань (2353 тис. грн.) належать: кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги; поточні зобов"язання за розрахунками зі страхування; поточні
зобов'язання за розрахунками з оплати праці; поточні забезпечення; інші поточні
зобов'язання.

4.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N
з/п

Основний
вид
продукції*

1

2

Обсяг реалізованої продукції

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

у грошовій
формі
(тис. грн)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

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

3

4

5

6

1

Труби
НПВХ

2

Вироби
36,9 т.
будівельні 3
пластмас

585 т.

у грошовій
у відсотках до
формі (тис. всієї реалізованої
продукції
грн)
7

8

13252.9

85.3

563 т.

21360.6

81.9

2213.4

14.3

39,5 т.

4553.4

17.5

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

5.

Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина та матеріали

68.7

2

Загальновиробничі витрати

21.03

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

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування
аудиторської
фірми (П. 1. Б.
фудитора фізичної особи підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Лисенко »

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

35796588

Місцезнаходження
аудиторської
фірми,аудитора

36007, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ КУЧЕРЕНКА, будинок 4, квартира 49

Номер та дата
4169,26.06.2008
видачі свідоцтва
про включення до
Реєстру
аудиторських фірм
та аудиторів,
виданого
Аудиторською
палатою України
Реєстраційний
номер, серія та
номер, дата видачі
та строк дії
свідоцтва про
внесення до
реєстру
аудиторських
фірм, які можуть
проводити
аудиторські
перевірки
професійних
учасників ринку
цінних паперів**

д/н, д/н, д/н, д/н

Текст
аудиторського
висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства „БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС ” яка складена
відповідно до МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 201 броку 1. Адресат. Аудиторський звіт (
висновок ) призначається для власників цінних паперів та управлінського персоналу Публічного
акціонерного товариства «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС », і може бути використаний для
подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації
емітентом. 2. Основні відомості про підприємство : Повна назва Скорочена назва ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС ” ПАТ „БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС” Код за ЕДРПОУ 00203594 Місцезнаходження: 07400, м. Бровари, бульвар
Незалежності,53. Д ата реєстрації 16.08.1995 року Д а та внесення змін до установчих документів
29.05.2013 року Телефон-факс (04594)5-02-42 Найменування банку ПАТ Промінвестбанк, м. Київ
Поточний рахунок в національній валюті 26007601002707 МФО 300012 Види діяльності за КВЕД:
-22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас; 46.49 Оптова торгівля іншими
товарами господарського призначення; 47.48 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в
спеціалізованих магазинах; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 56.29 Постачання інших
готових страв; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого
майна. Депозитарні установи /Зберігані цінних паперів: Публічне акціонерне
товариство»Акціонерний банк» Експрес-Банк»; Товариство з обмеженою відповідальністю ІВЕСТМ» ; Приватне акціонерне товариство»ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ПРОСПЕКТ ІНВЕСТМЕНТС»
Середня кількість працівників 100 Кількість акціонерів 6541 Останні збори акціонерів
22.04.201 броку Голова Правління Ключников Михайло Миколайович Головний бухгалтер Свирид
Наталія Вікторівна З.Висновок ( Звіт ) щодо фінансових звітів Ми провели аудит фінансової
звітності Публічного акціонерного товариства «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС » ( скорочена
назва - ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС ») за 2016 рік, що додається, та включає
наступні фінансові звіти, складені на бланках по формам, затвердженим Міністерством фінансів
України: • Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 .12.2016р. (Форма №1); • Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік (Форма №2); • Звіт про рух грошових коштів (за
прямим методом) за 2016 рік (Форма №3); • Звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма №4); •
Опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки, в т.ч.: Примітки до річної
фінансової звітності за 2016 рік (Форма № 5 ) та Примітки до фінансової звітності за 2016 рік в
довільній формі. Фінансові звіти було складено управлінським персоналом із використанням
основи бухгалтерського обліку, встановленої Міжнародними стандартами фінансової звітності (
М С Ф З ). Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність: Управлінський
персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ( М С Ф З ), та за такий внутрішній
контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора: Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової
звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Закону
України «Про аудиторську діяльність» ( в редакції Закону України від 14.09.2006р. № 1 4 0 Л /) та
М іжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг (далі - МСА) М іжнародної федерації бухгалтерів, видання 2014 року, прийнятих в якості
Національних стан-дартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 320/1 від 29.12.2015
року. 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 щодо сум і 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 використаних облікових політик, прийнятність облікових
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої
думки Висловлення думки На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ “ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС ”
станом на 31 грудня 2016р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився
на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Пояснювальний параграф Аудитор пересвідчився чи чітко інформація привертає увагу читача до
можливості того, що в суб'єкта господарювання можуть бути суттєві збитки. В Розділі Примітки 4.7.
«Потенційні зобов'язання» про подані судові позови. І що час від часу та в зв'язку із звичайним
веденням бізнесу Товариство може бути притягнуте до суду в якості відповідача. Відповідно до
власних оцінок та внутрішніх професійних консультацій керівництво Товариства вважає, що
існують реальні підстави очікувати суттєвих збитків в зв'язку із такими справам. Та в Примітці 4.13
«Події після дати балансу». На дату затвердження фінансової звітності подією, яка має суттєвий
вплив на фінансові показники, є результати планової податкової перевірки за період з
01.01.201 Зроку по 30.09.2016 року. За результатами податкової перевірки донарахування податку
на додану вартість складають 151 291 грн., донарахування податку на прибуток складають 2 580
431 грн, що оскаржується товариством у встановленому ПКУ порядку Ми вважаємо, що розкриття
інформації про суттєву невизначеність є достатнім, тому: Не змінюючи нашої думки, звертаємо вашу
увагу на розділ Примітки 4.7. «Потенційні зобов'язання» та розділ 4.13 «Події після дати балансу»
до фінансової звітності ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС » за 2016 рік, в яких розкрито
інформацію про існування невизначеності щодо існування реальних підстав очікувати суттєвих
збитків в Товаристві Інші питання Аудит фінансової звітності ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС » за 2015 рік проводився іншим аудитором, який висловив модифіковану умовнопозитивну думку щодо цієї звітності 15 квітня 2016 року. Ідентифікація та оцінка аудитором 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», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка
використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства
у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті
фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу суб'єкта
господарювання, який, на думку аудитора, може мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти
при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитор
отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його
власності та управління, спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними
бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Загальну стратегію управління ризиками
в ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС » визначає наглядова рада, а загальне керівництво
управлінням ризиками здійснює Дирекція. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого
викривлення фінансової звітності ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС » внаслідок
шахрайства. Аудиторами були проведені процедури згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність»,
за результатами яких ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану підставу для
висловлення нашої думки щодо здатності ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС » безперервно
здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців з дати балансу - 31.12.2016 року. 4.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів Перевірена аудитором фінансова
звітність є частиною річної регулярної інформації, що розкривається емітентом згідно вимог
«Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. № 2826 ( зі змінами та
доповненнями ). Емітентом в складі цієї інформації розкривається інформація згідно вимог Закону
України «Про акціонерні товариства», а також у складі особливої інформації розкривається
інформація щодо подій, що визначені в статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок». У відповідності з МСА 720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах,
що містять перевірену аудитором фінансову звітність”, під час виконання завдання з аудиту,
аудитор здійснює аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей
між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається
емітентом у відповідності з вищевказаними законодавчими та нормативними актами, і за
наслідками цих процедур в розділі аудиторського звіту «Звіт щодо вимог інших законодавчих і
нормативних актів», аудитор висловлює думку щодо: а) відповідності вартості чистих активів
вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України; б)
наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою

інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з
фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах,
що містять перевірену аудитором фінансову звітність»); в) виконання значних правочинів (10 і
більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності)
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; г) стану корпоративного управління, у
тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства Розрахунок вартості чистих
активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Д ержавної комісії з
цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних
товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст.155 ЦКУ «Статутний капітал
акціонерного товариства». Станом на 31.12.2016 року чисті активи товариства 30390 тис.грн. Ця
сума більша вартості статутного капіталу (22000 тис.грн.) на 8390 тис. грн., що відповідає вимогам
п.З ст.155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного товариства. 4.2. Відповідність між фінансовою
звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів
та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю Аудитором була проведена перевірка
проекту річної регулярної інформації, що розкривається емітентом згідно вимог «Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. № 2826 ( зі змінами та доповненнями ) на
предмет виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом, у відповідності з МСА 720
„Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором
фінансову звітність”. В складі цієї інформації була проведена перевірка «Звіту про корпоративне
управління» на відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», а також
перевірка особливої інформації щодо розкриття інформації щодо подій, що визначені в статті 41
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Аудитор не отримав достатні та прийнятні
аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацію,
що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії. 4.3. 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. Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог
ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо здійснення значних правочинів. Вартість
активів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС » станом на 31.12.2015 року ( на 01.01.2016 р .)
складає 32355 тис.грн. Сума мінімального правочину, яка підлягала аудиторським процедурам
складає 25% або 8088,75 тис. грн.. Нами також була перевірена інформація щодо попереднього
розгляду та затвердження ( схвалення ) значних правочинів загальними зборами акціонерів. За
результатами виконаних процедур перевірки відповідності укладання і виконання значних
правочинів вимогам Закону України «Про акціонерні товариства, аудитором встановлено, що
останніми загальними зборами акціонерів, що відбулися 22.04.2016 року було прийнято рішення
щодо попереднього схвалення значних правочинів. Таким чином, аудитором підтверджується, що
Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.
4.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту,
вимогам законодавств Статутом Товариства передбачено наступні органи управління: Загальні
збори акціонерів, Наглядова Рада, Дирекція та в її складі Виконавчий директор. Кількісний склад
сформованих органів управління Товариства відповідає вимогам Статуту Товариства та Закону
України "Про акціонерні товариства". Спеціальної посади або відділу, який відповідає за роботу з
акціонерами, в Товаристві не створювалось. Функціонування органів корпоративного управління
регламентується Статутом та внутрішніми положеннями, затвердженими Загальними зборами
акціонерів Товариства. Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і
виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності
облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерській контроль та контроль
ревізійної комісії, що обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Адміністративний
контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Товариства таким чином, щоб
жоден працівник не мав змоги зосередити у своїх руках усі повноваження необхідні для
здійснення повної господарської операції. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження
активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і
подальший контроль. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює
Ревізійна комісія, що обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Аудиторський
комітет та /або служба внутрішнього аудиту в Товаристві не створювалися. Його функції виконує
ревізійна комісія, яка проводить щорічні перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства, що не протирічить вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". Протягом
2016 року поточне управління фінансово-господарською діяльністю здійснювала Дирекція в особі
члена дирекції та Голови правління Товариства в межах повноважень, які встановлено Статутом
Товариства. Річні Загальні збори акціонерів за минулий 2015 рік проводились 22.04.2016 року. За
результатами виконаних аудиторських процедур перевірки стану корпоративного управління, у
тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"
аудитором зроблено висновок: - прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у
товаристві в усіх суттєвих моментах відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні
товариства". - "Інформація про стан корпоративного управління", наведена у проекті річної
регулярної інформації, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. № 2826 ( зі змінами та доповненнями ).
5.0сновні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування аудиторської фірми відповідно до
установчих документів, якою було здійснено аудиторську перевірку Товариство з обмеженою
відповідальністю «Аудиторська фірма «Лисенко» Код за ЄДРПОУ 35796588 Номер і дата видачі
Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України (АПУ) Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №
4169, видане рішенням АПУ від 26.06.2008 р. № 191/3, термін чинності продовжений Рішенням АПУ
№ 271/3 від 30.05.2013р. до 30.05.2018р. Свідоцтво про відповідність системи контролю № 0616

видане рішенням АПУ № 327/4 від 28.07.2016р., чинне до 31.12.2021 р. Номер, серія, дата видачі
Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво про внесення
до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів серія П №000147 від 13.08.2013р., строком дії з 13.08.201 Зр. до
30.05.2018р. Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, виданого
Нацкомфінпослуг Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серія ( без с е р ії) реєстраційний
№0105 від 13.02.2014р., строком дії з 13.02.2014р. до 30.05.2018р. Прізвище, ім'я, по батькові
аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі Сертиф іката
аудитора, виданого АПУ Лисенко Ольга Олександрівна, сертифікат аудитора серії А №000656,
виданий рішенням АПУ № 41 від 25.01.1996р., строком дії до 25.01.2020 р. Лазоренко Майя
Володимирівна, сертифікат аудитора серії А №000468, виданий рішенням АПУ № 39 від
30.11.1995р, строком дії до 30.11.2019р. Місцезнаходження 36007, Полтавська область, м.
Полтава, Київський район, вул. Кучеренка, буд. 4, кв. 49 Адреса офісу 36020, м.Полтава,
вул.Гоголя,12,к.506 Телефон е - т а іі: 0505582871 auditlysenko@gmail.com б.Основні відомості про
умови договору про проведення аудиту: Д а та и номер договору на проведення аудиту Договір №
10/2017/АТ від 06.04.2017 р. Д ата початку і дата закінчення проведення аудиту 06.04.2017р.21.04.2017р. Аудитор: Директор ТОВ «АФ «Лисенко» сертифікат САР № 0003193, виданий
ФПБАУ та МССБА (ІССАА) 15.04.2005р. диплом по МСФЗ ( ІПТЗ ) виданий Інститутом
сертифікованих фінансових менеджерів ( ІСБМ) 20.02.201 З р .__________________________________
(підпис) Лазоренко М.В. Лисенко О .0 .21.04.2017 року 36020, м. Полтава, вул.Гоголя, 12, к.506

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
N з/п
1
2
3

Рік

У тому числі позачергових

Кількість зборів, усього

2016

1

0

2015

1

0

2014

1

0

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

Ні*

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

НІ

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

X
X

Підняттям рук
Інше (запишіть): д/н

Ні*

X
НІ

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так*

Ні*

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/н

Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

НІ

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

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

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

3

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

0

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

0

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

0

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

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 15

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так*

Ні*

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

Наглядова рада самооцінку не
проводила

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

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

Ні*

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

3 питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комітетів у скаладі наглядової
ради не створено.

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так*
Винагорода є фіксованою сумою

Ні*

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

д/н

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 конф лікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будьякі вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Ні*

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду
ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 5

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

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

так

НІ

НІ

ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
наглядової ради

так

так

ні

ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для так
голови та членів виконавчого органу

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про
притягнення до майнової

ні

так

ні

ні

відповідальності членів виконавчого
Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій

так

так

ні

ні

Затвердження зовнішнього
аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких
існує конф лікт інтересів

ні

ні

ні

так

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

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

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні*

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X

Положення про ревізійну комісію (або ревізію)
Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

д/н

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Публікується у
пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФ Р
про ринок цінних
паперів

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії документів
надаються на
запит акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернетсторінці
акціонерного
товариства

Фінансова
звітність,
результати
діяльності

ні

так

так

так

так

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

ні

так

так

так

так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

ні

так

так

так

так

Статут та
внутрішні
документи

ні

ні

так

так

так

Протоколи

ні

ні

так

так

так

загальних
зборів
акціонерів
після їх
Розмір
ні
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

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

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

Ні*

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X
X

Частіше ніж раз на рік

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні*

X
д/н

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

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

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні*
X

д/н

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Ні*

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
д/н

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Ні*

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, я к ів сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

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

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

Ні*

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
так, уж е 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

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

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Вкаж іть мету провадження діяльності фінансової
установи.

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

Д/н

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

Д/н

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

Д/н

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

Д/н

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

Д/н

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

Д/н

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі

Д/н

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року

Д/н

випадки виникнення конф лікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора

Д/н

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

Д/н

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

Д/н

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

д/н

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг
стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

д/н

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

д/н

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

Коди
Д ата (рік, місяць,
число)

01.01.2017

за ЄДРПОУ

00203594

Територія

за КОАТУУ

3210600000

Організаційно-правова Акціонерне товариство
форма господарювання

за КОПФГ

230

Орган державного
управління

за СПОДУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКИЙ
ЗАВОД ПЛАСТМАС"

Підприємство

за КВЕД

22.21

Вид економічної
діяльності

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

Середня кількість
працівників!

100

Одиниця виміру

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

Адреса, телефон

бульвар Незалежності, буд. 53, м. БРОВАРИ, КИЇВСЬКА обл., 07400

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.
Форма N 1
Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Нематеріальні активи:

1000

21

14

первісна вартість

1001

55

55

накопичена амортизація

1002

34

41

Незавершені капітальні інвестиції

І. Необоротні активи

1005

0

0

Основні засоби:

1010

7312

5764

первісна вартість

1011

49138

48523

знос

1012

41826

42759

Інвестиційна нерухомість:

1015

3542

3163

первісна вартість

1016

3881

3881

знос

1017

339

718

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

первісна вартість

1021

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

0

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

1030

інші фінансові інвестиції

1035

18

18

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

10413

10413

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

КодзаД КУ Д

1801001

Усього за розділом 1------------------------------------------------1--------- *695--------- --------------- 21306--------------- --------------- *9672--------------II. Оборотні активи
Запаси

1100

4996

5750

Виробничі запаси

1101

1272

1685

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

3528

3947

Товари

1104

196

118

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Д ебіторська заборгованість за продукцію,
товари,роботи,послуги

1125

331

915

0

0

Д ебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

з бюджетом

1135

2

37

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

35

з нарахованих доходів

1140

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4849

5865

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

676

874

Готівка

1166

4

4

Рахунки в банках

1167

672

870

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

124

133

Усього за розділом II

1195

10978

13574

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

1200

71

71

Баланс

1300

32355

33017

Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

22000

22000

Внески до незареестрованого статутного
капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

2877

2877

Додатковий капітал

1410

21485

21483

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-17067

-15970

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом І

1495

29295

30390

І. Власний капітал

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

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

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

1531

0

0

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

1532

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

за товари,роботи,послуги

1615

514

65

за розрахунками з бюджетом

1620

271

274

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

5

за розрахунками зі страхування

1625

111

59

за розрахунками з оплати праці

1630

228

226

за одержаними авансами

1635

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

361

480

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

1575

1523

Усього за розділом III

1695

3060

2627

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття

1700

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

32355

33017

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

Примітки: д/н

Керівник

Ключников Михайло Миколайович
(підпис)

Головний бухгалтер

Свирид Наталія Вікторівна

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

Коди

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС"

Д а та (рік, місяць,
число)

01.01.2017

за ЄДРПОУ

00203594

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

КодзаД КУ Д

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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

2000

28986

20359

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)

2050

(2 1 4 3 0 )

(1 5 5 7 5 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий:
прибуток

2090

(0 )

(0 )

7556

4784

збиток

2095

(0 )

(0 )

Д охід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов'язань

2105

0

0

Д охід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

17620

15426

Д охід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Д охід від первісного визнання біологічних активів
і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

(6 9 2 6 )

(5 6 0 8 )

Витрати на збут

2150

(1 7 0 9 )

(1 1 9 5 )

Інші операційні витрати

2180

(1 5 2 5 5 )

(1 2 6 8 5 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю

2181

(0 )

(0 )

Витрат від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції

2182

(0 )

(0 )

1286

722

(0 )

(0 )

Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток

2190

збиток

2195

Д охід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

42

16

Інші доходи

2240

2

32

Д охід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0 )

(0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0 )

(0 )

1801003

Інші витрати

2270

(2 )

(1 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

2275

0

0

1328

769

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

збиток

2295

(0 )

(0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-231

-105

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

1097

664

(0 )

(0 )

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

збиток

2355

II.
Стаття

Сукупний дохід

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Д ооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Д ооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460)

2465

1097

664

III.

Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

2500

16080

11391

Витрати на оплату праці

2505

5894

4889

Відрахування на соціальні заходи

2510

1219

1685

Амортизація

2515

2236

2550

Інші операційні витрати

2520

17573

13567

Разом

2550

43002

34082

IV.

Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій

2600

2200000

2200000

Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

2605

2200000

2200000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.49864

0.30182

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615

0.49864

0.30182

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки: д/н

Керівник

Ключников Михайло Миколайович
(підпис)
Свирид Наталія Вікторівна

Головний бухгалтер
(підпис)

Коди

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС"

Д а та (рік, місяць,
число)

01.01.2017

за ЄДРПОУ

00203594

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

КодзаД КУ Д

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

52216

38314

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

3000

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

ЗОЮ

45

120

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

220

48

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

468

0

Надходження від повернення авансів

3020

220

345

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035

0

4

Надходження від операційної оренди

3040

2349

4930

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення
позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

136

99

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

(4 1 9 1 9 )

(3 1 8 6 4 )

3100

Праці

3105

(4 6 4 8 )

(3 4 4 8 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(2 6 6 0 )

(3 1 8 4 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(4 7 0 2 )

(3201 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116

(2 8 6 )

(8 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на
додану вартість

3117

(2 5 7 3 )

(2 1 8 6 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів

3118

(1 8 4 3 )

(9 3 5 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0 )

(0 )

Витрачання на оплату повернення авансівЛб>

3140

(66)

(77)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0 )

(0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0 )

(0 )

Витрачання фінансових установ на надання
позик

3155

(310)

(0)

Інші витрачання

3190

(396)

(1300)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

733

738

3200

0

0

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

1801004

фінансових і н в є с і и ц і и -------------------------------------------------------необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

42

16

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0 )

(0 )

необоротних активів

3260

(0 )

(0 )

Виплати за деривативами

3270

(0 )

(0 )

Витрачання на надання позик

3275

(5 5 8 )

(4 6 0 )

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3280

(0 )

(0 )

Інші платежі

3290

(1 9 )

(0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-535

-444

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

250

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0 )

(0 )

Погашення позик

3350

(0 )

(2 5 0 )

Сплату дивідендів

3355

(0 )

(0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0 )

(0 )

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди

3365

(0 )

(0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0 )

(0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах

3375

(0 )

(0 )

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0 )

(0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

198

294

Залишок коштів на початок року

3405

676

364

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

18

Залишок коштів на кінець року

3415

874

676

Примітки: д/н

Керівник

Ключников Михайло Миколайович
(підпис)
Свирид Наталія Вікторівна

Головний бухгалтер
(підпис)

Коди

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС"

Д а та (рік, місяць,
число)

01.01.2017

за ЄДРПОУ

00203594

Звіт про власний капітал
за 2016 рік
Форма N 4
Стаття

1

КодзаД КУ Д

1801005

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

3

4

5

є

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

22000

2877

21485

0

-17067

0

0

29295

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

22000

2877

21485

0

-17067

0

0

29295

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

1097

0

0

1097

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Д ооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Д ооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

В ІД П О В ІД Н О

до

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки
в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

-2

0

0

0

0

-2

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

-2

0

1097

0

0

1095

Залишок на
кінець року

4300

22000

2877

21483

0

-15970

0

0

30390

Примітки: д/н

Керівник

Ключников Михайло Миколайович
(підпис)
Свирид Наталія Вікторівна

Головний бухгалтер
(підпис)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Зміст приміток до фінансової звітності
Інформація про ПАТ “БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС”
2. Основи подання фінансової звітності
3. Принципи облікової політики
4. Примітки до фінансової звітності
4.1 Основні засоби
4.2 Запаси
4.3 Поточна дебіторська заборгованість
4.4 Статутний капітал
4.5 Додатковий капітал
4.6 Зобов'язання
4.7 Потенційні зобов'язання
4.8 Доходи та витрати
4.9 Операційні сегменти
4.10 Розкриття інформації про пов'язані сторони
4.11 Цілі та політика управління фінансовими ризиками
4.12 Справедлива вартість фінансових інструментів
4.13 Події після дати балансу
1. Інформація про ПАТ “БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС”
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС” («Товариство») засноване у 1966 р., як підприємство по переробці
пластмас . З 1966 по 1991 рік Броварський завод пластмас являвся державним підприємством, з 1992 по 1994 рік - орендне підприємство «
Броварський завод пластмас».
Закрите акціонерне товариство» Броварський завод пластмас» ( ЗАТ "Броварський завод пластмас”) зареєстровано Броварською міською Радою
народних депутатів 16.08.1995р., код ЄДРПОУ 00203594, створене шляхом перетворення орендного підприємства “Броварський завод пластмас", яке
через оренду з викупом приватизувало цілісний майновий комплекс державного підприємства “Броварський завод пластмас".
У відповідності до чинного законодавства збори акціонерів ЗАТ» Броварський завод пластмас» 27 травня 2011 року прийняли рішення про зміну
товариства із закритого в публічне та зміну юридичної адреси у відповідності до договору поділу комплексу на адресу: м. Бровари, бульвар
Незалежності,53.
Основними видами діяльності, якими займається товариство, є: виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас; Маючи на балансі великі площі
виробничих та складських приміщень, які не задіяно в технологічному процесі, підприємство здає їх в оренду.
Середньооблікова чисельність працівників за 2015 рік склала 105 чол, середня чисельність працівників в 2016 році всього - 100 чол.
Станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2016 року володіли акціями підприємства такі акціонери, частка власності яких у статутному підприємстві
становить більше 10%:
1.

Акціонери Підприємства: 31.12.2015 31.12.2016
% %
F 786987 «ГОДКО СЕЙЛЗ ІНК.» Панама, 50-ф СтрітЮ Глобал Плаза Тауер, 19-тий поверх. Кімната Н, м. Панама - 9,840909
140281 ЛЕНДМАКС ТРЕЙДИНГ ЛТД, Сейшельські о-ви, Саламат Хауз, провулок Ла Поудрієре, Вікторія, Мас - 7,200000
ГОЛДСТАР КОММЕРС ІНК. Панама, м. Панама Сіті/Panama City 50th Street, Global Plaza Tower,19th Floor,Suit H 17,0409 34191380 TOB « Актив Менеджмент»» Україна, 04119 м. Київ, вул. Д егтярівська, 21, літ.»М» 15,5068 15,506818
ТОВ « БРОВАРПЛАСТ»» Україна, 04119 м. Київ, вул. Дегтярівська,21, літ. 7,9977 1050502 «ЛОРДУС ІНК» Віргінські о-ви (Брит), бул.Дрейк Чемберз, Роуд Таун, Тортола Р.О. Box 3321 а/с 3321 24,9932 24,993181
1050503 Компанія «АСТОРІУС КАПІТАЛ КОРП» Віргінські о-ви (Брит), бул.Дрейк Чемберз, оф. п/с 3321 Р.О. Box 3321, Тортола
Роуд Таун, Тортола 24,9476 24,947590
62943, Тріо Парт Комершиал Інк., Беліз, Перетин Ейре та Хатсон Стріт, буд. Блейк Білдінг, оф. Перший поверх, кімн. 102, Беліз, Беліз-Сіті - 7,997727
фізичні особи 9,5138 9,511318
Всього 100,0 100,0
Ця фінансова звітність буде представлена на затвердження Зборами акціонерів 25 квітня 2017 року.
2. Основи представлення фінансової звітності
Концептуальною основою даної фінансової звітності є бухгалтерські політики та принципи, що базуються на вимогах Міжнародних стандартів
фінансової звітності (далі - МСФЗ), випущених Комітетом з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - КМСБО) та інтерпретаціях,
випущених Комітетом з інтерпретацій Міжнародної фінансової звітності (далі - КІМФЗ).
Товариство веде облікові записи у відповідності до вимог чинного законодавства України. Д ана фінансова звітність складена на основі таких
облікових записів з коригуваннями, необхідними для приведення її у відповідність М СФЗ у всіх суттєвих аспектах.
Фінансова звітність також відповідає нормам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, які чинні на
дату складання фінансової звітності.
Д ана фінансова звітність включає:
баланс (звіт про фінансовий стан),
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід),
звіт про рух грошових коштів (за прямим методом),
звіт про власний капітал,
примітки до фінансової звітності.
Звітним періодом для даної фінансової звітності є період з 01.01.2016 року до 31 грудня 2016 року.
Національною валютою України є гривня. Таким чином, функціональною валютою та валютою представлення даної фінансової звітності є українська
гривня. Операції у валютах, що відрізняються від функціональної валюти Товариства, вважаються операціями в іноземних валютах.
Д ана фінансова звітність представлена у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше.
Товариством застосовувались наступні стандарти та тлумачення:
Номер стандарту Назва стандарту
МСФЗ 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність
МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації
МСФЗ 8 Операційні сегменти
МСБО 1 Подання фінансових звітів
МСБО 2 Запаси
МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів
МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

МСБО 10 Події після дати балансу
МСБО 12 Податки на прибуток
МСБО 16 Основні засоби
МСБО 17 Оренда
МСБО 18 Дохід
МСБО 19 Виплати працівникам
МСБО 21 Вплив змін валютних курсів
МСБО 24 Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін
МСБО 32 Фінансові інструменти: надання інформації
МСБО 36 Зменшення корисності активів
МСБО 37 Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи
МСБО 38 Нематеріальні активи
МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка
МСБО 40 Інвестиційна нерухомість
3. Використання оцінок та припущень
Підготовка фінансової звітності відповідно до М СФЗ вимагає від керівництва формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на
використання принципів облікової політики, а також суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, які відображені в звітності..
Керівництво використовує ряд оцінок і припущень щодо подання активів і зобов'язань та розкриття умовних активів і зобов'язань при підготовці даної
фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ. Оцінки та пов'язані з ними допущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які
вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень щодо балансової вартості активів та зобов'язань, яка
не є очевидною з інших джерел. Незважаючи на те, що ці оцінки ґрунтуються на розумінні керівництва поточних подій, фактичні результати, у
кінцевому підсумку, можуть відрізнятися від цих оцінок.
Допущення і зроблені на їх основі попередні оцінки постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому
звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і у всіх наступних періодах, порушених зазначеними змінами.
Компанія здійснює оцінку та відображення активів і зобов'язань таким чином, щоб не переносити наявні фінансові ризики, які потенційно загрожують
фінансовому стану Компанії, на наступні звітні періоди. Активи і зобов'язання Компанії первісно оцінюються під час їх придбання чи виникнення та в
подальшому оцінюються на дату балансу за кожен звітний період відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Інформація про
суттєві сфери невизначеності оцінок і ключові судження при використанні облікової політики представляється далі.
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі допущення, що Товариство буде продовжувати свою діяльність необмежено довго в
майбутньому, це допущення передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань у ході звичайної діяльності.
4.Застосування нових і переглянутих МСФЗ та інтерпретацій
Прийняття нових та переглянуті стандарти
Зміни у М СФЗ, які були прийняті станом на 15 серпня 2016 року, та повинні бути застосовані для фінансового року, який почався 1 січня 2016 року.
Зміни були внесені до ІББІЗ 14, ІББІЗ 11, ІАЄ 16, ІАЄ 38, ІАЄ 41, ІАЄ 27, ІББІЗ 10, ІАЄ 28, ІБРЄ 12, ІАЄ 1. Щорічні зміни були внесені до І Б Ї^ 5, ІББІЗ 7, ІАБ
19.
Вступають в дію для річних ( і відповідних пром іж них) періодів, що закінчуються 31 грудня 2016 року та після цієї дати:
Назва: Річні періоди, що починаються на дату ( або після неї):
М СФЗ (ІБРЄ) 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» 01 січня 2016 р.
Поправки до МСФЗ (ІБІЗЗ) 11 «Спільна діяльність»/О блік придбання частки у спільній діяльності 01 січня 2016 р.
Поправки до МСБО (ІАБ) 16 «Основні засоби» та МСБО (ІАБ) 38 «Нематеріальні активи» : Розяснення допустимих методів амортизації/Відмова від
методу амортизації, що базується на виручці 01 січня 2016р.
Поправки до МСБО (ІАБ 27) «Консолідована та окрема фінансова звітність «/Метод участі в капіталі в Окремій фінансовій звітності. 01 січня 2016р.
Поправки до МСБО (ІАБ) 16 «Основні засоби» та МСБО (ІАБ) 41 «Сільське господарство»/Плодові культури 01 січня 2016р
Поправки до МСФЗ (ІБІТЗ) 10 «Консолідована фінансова звітність», М СФЗ (ІБІТЗ) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах
господарювання» та МСБО (ІАБ) 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»: Інвестиційні компанії: Застосування винятків при консолідації. 01 січня
2016р
Поправки до МСБО (ІАБ) 1 «Подання фінансової звітності»/ Ініціатива щодо розкриття 01 січня 2016р
Щорічні зміни були внесені до ІБІТг 5, ІБІТг 7, ІАБ 19, ІАБ 34 01 січня 2016р
МСФЗ (ІРВв) 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання».
Новий стандарт, який застосовується для відображення у фінансовій звітності залишків за відстроченими рахунками тарифного регулювання, які
виникають, коли підприємство надає товари або послуги клієнтам за ціною або ставкою, яка підлягає тарифному регулюванню.
Даний стандарт застосовується компаніями, які, наприклад, постачають електроенергію чи газ, коли тарифи регулюються державою.
Д ата застосування: річний період з 1 січня 2016р.
МСФЗ (ІБІЗЗ) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає тарифному регулюванню, продовжувати
застосовувати більшість діючих принципів облікової політики, які застосовувалися ними щодо залишків по рахунках відкладених тарифних різниць
після першого застосування МСФЗ. Організації, що застосовують МСФЗ (ІБІЗЗ) 14, повинні представити рахунки відкладених тарифних різниць
окремими рядками в звіти про фінансовий стан, а рух по таких залишках - окремими рядками у звіті про прибуток або збиток і інший сукупний дохід.
Стандарт вимагає розкриття інформації про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на
фінансову звітність організації.
Товариство не застосовувало МСФЗ (ІББЗ) 14 при складанні фінансової звітності за 2016 рік.
М СФЗ (ІББЗ) 11 «Спільна діяльність «/Облік придбання частки у спільній діяльності. Додано параграф 21 А, параграфи ВЗЗА - ВЗЗБ (додаток В) і
параграфи С1АА і С14А (додатка С)
Роз'яснення: актуально, наприклад, для сектору енергетики та природних ресурсів. Зміна вимагає застосовувати вимоги щодо обліку як при
об'єднанні бізнесу, так і при придбанні частки в спільній діяльності. Тепер вже не виникає сумнівів, чи застосовувати ІРІТЗ 3, коли підприємство купляє
частку в спільній діяльності, а бізнес відповідає визначенню стандарту ІБИЗ 3.
Облік об'єднання бізнесів буде застосовуватись і у випадку придбання додаткової частки у спільній діяльності (збільшення частки), коли діяльність і
далі є спільною. Придбана додаткова частка буде відображатись по справедливій вартості. Частка, якою підприємство вже володіло на дату
додаткового придбання, перегляду вартості не підлягає.
Професійне судження потрібне і надалі: застосування зміни буде базуватись на визначенні бізнесу - для чого купляється частка. Від цього
залежить, буде придбання обліковано як об'єднання бізнесу, чи як придбання для збору активів.
Принципи об'єднання бізнесу будуть застосовуватись при визнанні гудвілу, визнанні відстрочених податків від первісного визнання придбаних активів
та зобов'язань, визнанні витрат пов'язаних з придбанням.
Д ата застосування: річний період з 1 січня 2016р.
Товариство не застосовувало МСФЗ (ІБВЗ) 11 при складанні фінансової звітності за 2016 рік.
Поправки до МСБО (ІАЗ) 16 «Основні засоби» та МСБО (ІАЗ) 38 «Нематеріальні активи» : Роз'яснення допустимих методів амортизації/Відмова від
методу амортизації, що базується на виручці.

МСБО (IAS) 16 параграф 56 доповнено, параграфи 62А і 81 1додано.
Доповнено IAS 16.56с: моральне чи комерційне старіння, яке виникає в результаті зміни чи вдосконалення виробничого процесу чи в результаті зміни
ринкового попиту на продукцію чи послуги, які виробляються з допомогою активу. Очікувані зниження в ціні продажу продукції, яка була виготовлена
з використанням активу, може свідчити очікування технічного або комерційного старіння активу, що в свою чергу, може відображати зменшення
майбутніх економічних вигод від активу.
Додано IAS 16.62А: метод амортизації, який базується на виручці, яка генерується діяльністю, що передбачає використання активу, не є правильним.
Виручка від діяльності, що передбачає використання активу відображає фактори інші, ніж споживання економічних вигод від активу. Наприклад,
виручка залежить від інших факторів та процесів, діяльності з продажу, змін в об'ємах реалізації та цінах. Ціна, яка формуватиме виручку, може
змінюватись під впливом інфляції, яка не має ніякого відношення до того, як актив використовується.
МСБО (IAS) 38 параграфи 92 і 98 виправлено, параграфи 98А - 98С і 130J додано. Товариство не застосовує методи амортизації, що базуються на
виручці, ні для основних засобів, ні для нематеріальних активів.
Поправки до МСБО (IAS) 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність»/Метод участі в капіталі в Окремій фінансовій звітності.
Зміна є новою можливістю для обліку дочірніх підприємств при складанні окремої фінансової звітності материнською компанією.
Тепер МСФЗ дозволяють застосовувати у окремій фінансовій звітності метод участі в капіталі не лише до асоційованих та спільних підприємств, а і до
дочірніх.
Д о цієї зміни дочірні підприємства обліковувались за собівартістю придбання та справедливою вартістю. Тепер їх можна обліковувати за методом
участі в капіталі, який описується в IAS 28.
Що стосується самого методу участі в капіталі, то IASB надалі буде працювати над уточненням природи цього методу. Тобто, чи є він просто статтею
для консолідації, чи ще просто одним видом обліку фінансових інструментів. Сама зміна була викликана необхідністю елімінувати різницю з
локальними GAAP при складанні окремої фінансової звітності підприємств у окремих юрисдикціях (Латинській Америці).
Зміна IAS 27.7 говорить: фінансова звітність підприємства, у якого немає дочірнього асоційованого чи частки у спільному підприємстві, не є окремою
фінансовою звітністю. Ф раза «фінансова звітність, складена з використанням методу участі в капіталі, не є окремою фінансовою звітністю» видалена.
Доповнено IAS 27.12 щодо обліку дивідендів: дивіденди від дочірнього підприємства, асоційованого чи від частки в спільній діяльності визнаються у
прибутках та збитках, поки підприємство не обере метод участі в капіталі, в такому випадку дивіденди будуть визнані як зменшення балансової
вартості інвестиції.
Поправки до МСБО (IAS) 16 «Основні засоби» та МСБО (IAS) 41 «Сільське господарство»/Плодові культури, Товариством не застосовується.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність», М СФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах
господарювання» та МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»: Інвестиційні компанії: Застосування винятків при консолідації.
Д ані поправки пояснюють, як обліковувати підприємства, які надають пов'язані з інвестуванням послуги, не будучи при цьому інвестиційним
підприємством.
IFRS 10.4a(iv) говорить, що материнське підприємство не повинно складати консолідовану фінансову звітність, якщо його кінцеве чи проміжне
материнське підприємство складає фінансову звітність, яка оприлюднюється, та в якій дочірні підприємства консолідовані чи оцінені по справедливій
вартості через прибутки та збитки відповідно до IFRS 10. Тобто, зокрема, проміжне інвестиційне підприємство не консолідується.
Згідно IFRS 10.31, інвестиційна компанія не консолідує дочірні підприємства та не показує їх як об'єднання бізнесу згідно МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання
бізнесу», коли здобуває контроль над ними. Натомість, вона їх оцінює по справедливій вартості через прибутки та збитки згідно МСФЗ (IFRS) 9
«Фінансові інструменти». Винятком є вимога IFRS 10.32, коли дочірнє підприємство не є інвестиційним підприємством, а головним завданням його є
надання послуг, які стосуються діяльності інвестиційного підприємства.
IFRS 10.33 Материнська компанія інвестиційного підприємства повинна консолідувати всі підприємства, які нею контролюються, включаючи ті, які
вона контролює через своє дочірнє підприємство, яке є інвестиційним підприємством, якщо тільки сама материнська компанія також не є інвестиційним
підприємством.
Вибір політики для обліку капіталу: що стосується неінвестиційних підприємств (наприклад, банків), які мають частку в інвестиційному підприємстві
(обліковують як асоційоване), то тут виникає вибір у застосуванні облікової політики: показувати таке інвестиційне підприємство по справедливій
вартості чи брати дані інвестиційного підприємства так, ніби воно консолідувало всі свої підприємства. Зміни в стандарті дають відповідь на це
питання.
Вказані поправки Товариством не застосовуються по причині відсутності таких операцій.
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності»/ Ініціатива щодо розкриття.
Додано IAS 1 .ЗОА, який говорить, що підприємство самостійно має вирішувати, беручи до уваги всі фактори та обставини, як агрегувати інформацію у
фінансовій звітності, зокрема, у примітках. Підприємство не повинно знижувати рівень зрозумілості своєї фінансової звітності, маскуючи матеріальну
інформацію з нематеріальною, чи агрегуючи матеріальні статті, які мають різний характер (природу) чи функції.
Фінансова звітність Товариства за 2016 рік складена із урахуванням цієї Поправки.
Щорічні зміни були внесені до IFRS 5, IFRS 7, IAS 19, IAS 34:
Зміни в МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»/ Зміна в методах вибуття (продажу, розподілу):
Зміни у плані продажу або плані розподілу активів акціонерам (IFRS 5.26)
Коли актив може класифікуватись як утримуваний для продажу (AHfS) чи для розподілу акціонерам (IFRS 5.7-9; IFRS 5.12А).
В момент зміни плану продажу, підприємству потрібно буде оцінити необоротний актив (групу вибуття) згідно IFRS 5.15 (або 15А), та визнати
зменшення вартості або дохід від подальшого зростання справедливої вартості за мінусом витрат на продаж (розподіл) згідно IFRS 5.20-25.
Фінансова звітність Товариства за 2016 рік складена без урахування вимог М СФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена
діяльність».
Зміни в МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інф ормації»/Договори на обслуговування фінансового активу”:
Внесено уточнення в IFRS 7.В30: параграф говорив, що у підприємства немає подальшої участі в переданому активі, якщо воно не має ні долі в
майбутніх надходженнях від переданого фінансового активу, ні зобов'язання за будь-яких обставин здійснювати у майбутньому платежі щодо
переданого фінансового активу.
Додано речення про те, що термін «платіж» в даному контексті не включає грошові потоки від переданого фінансового активу, які підприємство
збирає та зобов'язане перерахувати отримувачу.
Додано параграф IFRS ВЗОА: Коли підприємство передає фінансовий актив, воно може залишити за собою право обслуговувати даний фінансовий
актив за певну плату, який включено, наприклад, у вартість, обслуговування. Підприємство оцінює договір на обслуговування відповідно до IFRS 7.42С
та IFRS 7.В30, щоб вирішити, чи має підприємство подальшу участь в результаті договору на обслуговування, чи ні, для розкриття такої інформації.
Наприклад, послуги будуть свідчити про подальшу участь у переданому фінансовому активі для цілей розкриття, якщо плата за обслуговування
залежить від суми та часу грошових потоків, отриманих від переданого фінансового активу. Так само, підприємство, яке надає послуги, має подальшу
участь для цілей розкриття, якщо фіксована плата не буде здійснена в повному обсязі через те, що переданий фінансовий актив не працював. В
даному випадку, підприємство, яке надає послуги, має частку в результатах майбутньої діяльності переданого фінансового активу. Д ана оцінка не
залежить від того, чи плата, яку мають отримати за послуги, компенсує підприємству витрати за надання послуг.
Фінансова звітність Товариства за 2016 рік складена з урахуванням змін до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інф ормації»/Договори
на обслуговування фінансового активу.
Зміни в МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам»/Ставка дисконтування виплат після звільнення:
IASB уточнила, що валюта високоякісних корпоративних облігацій чи державних облігацій, ставка яких використовується для дисконтування, повинна
бути такою ж як і валюта винагороди після звільнення, яка буде виплачена працівникам.
IAS 19.83

Ставка, яка використовується для дисконтування зобов'язань по програмі винагород після завершення строку трудової діяльності (як фінансованої,
так і нефінансованої), визначається на основі ринкової дохідності високоякісних корпоративних облігацій станом на кінець звітного періоду. Для
валют, для яких відсутній ринок таких високоякісних корпоративних облігацій, використовується ринкова дохідність (на кінець звітного періоду)
державних облігацій, деномінованих у валюту виплати. Валюта та умови корпоративних чи державних облігацій мають відповідати валюті та
розрахункам умовних зобов'язань по програмі винагороди після закінчення трудової діяльності.
Застосування зміни повинно бути з початку найбільш раннього порівнюваного періоду, показаного у першій фінансовій звітності, в якій підприємство
застосовує зміну. Будь-яке коригування від першого застосування зміни потрібно показати у нерозподіленому прибутку на початок того періоду.
Фінансова звітність Товариства за 2016 рік складена без урахування вимог МСБО (ІАЗ) 19 «Виплати працівникам» в частині внесених змін «Ставка
дисконтування виплат після звільнення» в з'вязку із відсутністю у Товариства програм таких виплат.
Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності
Міжнародні стандарти, які були видані, але ще не набули чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства, перераховані нижче по тексту. У
даний перелік міжнародних стандартів включені стандарти та роз'яснення, які, як обґрунтовано вважає Товариство, можуть впливати на розкриття
інформації, фінансовий стан або фінансові показники, які застосовуються в майбутньому.
Назва: Річні періоди, що починаються на дату ( або після неї):
МСФЗ (ІБ І^ ) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» 01 січня 2018 р.
МСФЗ (ІБІТг) 9 «Фінансові інструменти» ( випущений в 2014 році) 01 січня 2018 р.
МСФЗ (ІБИЗ) 16 «Оренда» ( випущений в січні 2016 року) 01 січня 2019р.
Поправки до МСБО (ІАБ) 12 «Податки на прибуток»/Визнання відстрочених податкових активів по відношенню до нереалізованих збитків ( випущені в
січні 2016 року) 01 січня 2017р.
Поправки до М СФЗ (ІБИЗ) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»/ Ініціатива щодо розкриття інформації ( випущені в січні 2016 року) 01
січня 2017р
МСФЗ (ІБИЗ) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» був випущений в травні 2014 і передбачає нову модель, що включає п'ять етапів, яка буде
застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно М СФЗ (ІБІЗЗ) 15 виручка визнається за сумою, яка відображає відшкодування, право
на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту. Принципи М СФЗ (ІБ Ї^ ) 15 передбачають більш структурований
підхід до оцінки і визнанням виручки.
Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги до визнання виручки згідно з М СФЗ. Стандарт
застосовується до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2018 або після цієї дати, ретроспективно в повному обсязі або з використанням
модифікованого ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування.
В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ (ІБІТЗ) 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу.
МСФЗ (ІБІТЗ) 9 «Фінансові інструменти»:
У липні 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію М СФЗ (ІБ Ї^ ) 9 «Фінансові інструменти», яка відображає результати всіх етапів проекту за
фінансовими інструментами і замінює МСФЗ (ІБИЗ) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ (ІБИЗ) 9. Стандарт
вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. М СФЗ (ІБИЗ) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що
починаються з 1 січня 2018 року або після тієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але
надання порівняльної інформації не є обов'язковим. Дострокове застосування попередніх редакцій МСФЗ (ІБИг) 9 (2009р., 2010р. Та 2013р.)
допускається, якщо дата першого застосування припадає на період до 1 лютого 2015.
Застосування М СФЗ (ІББЗ) 9 зробить вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів Товариства, але не зробить вплив на класифікацію та
оцінку фінансових зобов'язань.
Застосування МСФЗ (ІББЗ) 16 «Оренда» ( випущений в січні 2016 року) не зробить вплив на фінансові результати Товариства тому, що частка таких
операцій є не значною.
Товариство має намір прийняти дані міжнародні стандарти, коли вони набудуть чинності.
В даний час управлінський персонал вивчає вплив змін, зазначених у даному розділі стандартів і поправок.
3. Принципи облікової політики
3.1 .Основи оцінки складання фінансової звітності. Облікова політика Товариства базується на наступних принципах:
- повнота означає, що усі операції відображаються на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. Фінансова звітність містить всю інформацію про
фактичні та можливі результати операцій, які можуть вплинути на рішення, що приймається відносно даної операції;
- превалювання сутності над формою - бухгалтерський облік операцій проводиться у відповідності до їх суті та економічного змісту (превалювання
сутності над формою);
- активи та зобов'язання обліковуються за первісною (історичною) вартістю. Активи визначаються за сумою фактично сплачених за них коштів на
день придбання. Зобов'язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов'язання.
- доходи та витрати відображаються в обліку та звітності за принципом нарахування і відповідності, це означає, що доходи та витрати повинні
відображатися в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності тоді, коли вони насправді існують, а не в періодах, коли фактично отримано чи
сплачено кошти; для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно зіставити визнані доходи звітного періоду і витрати, що були
здійснені для отримання цих доходів.
Товариство визнає в бухгалтерському обліку активи та зобов'язання, доходи, витрати та капітал в разі їх відповідності наступним критеріям:
Активи - ресурси, що виникли в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому.
Зобов'язання - заборгованість, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів,
що втілюють у собі економічні вигоди.
Доходи - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або зменшення
зобов'язань, результатом чого є збільшення капіталу, за винятком його збільшення, пов'язаного з внесками акціонерів.
Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або виникнення зобов'язань, що
призводить до зменшення власного капіталу і не є розподіленням між акціонерами.
Власний капітал - це залишкова частина в активах після вирахування всіх зобов'язань.
Під час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов'язання оприбутковуються та обліковуються за:
вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною або первісною вартістю:
• активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації;
• зобов'язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов'язання або сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення
зобов'язань у процесі звичайної господарської діяльності;
справедливою (ринковою) вартістю:
• активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання (обміну) таких активів,
• зобов'язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результаті операції між: обізнаними, зацікавленими та незалежними
сторонами.
Критерії визнання та оцінки конкретних видів активів та зобов'язань, доходів та витрат наведені в наступних примітках.
Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які вільно конвертуються у готівку і які підлягають незначному ризику змін у вартості. Грошові
кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, залишки на рахунках банку.
Д ебіторська заборгованість.

Д ебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових
коштів або фінансових інструментів, та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на
проведення операцій. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму
таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних
майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та
відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів резерви створюються на основі
індивідуальної оцінки окремих дебіторів. Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків
від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути
об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності
сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської
заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
Визнання та оцінка фінансових інструментів.
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо
фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:
1. фінансовий актив, доступний для продажу;
2. інвестиції, утримувані до погашення;
3. дебіторська заборгованість;
4. фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс
операційні витрати, які безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.
Інвестиційна нерухомість.
Інвестиційну нерухомість виділено із складу основних засобів ( об'єктів нерухомості) не зважаючи на той факт , що об»єкти оренди знаходяться в
будівлях і займають незначні їх частки ( до 20%-30%), та не можуть бути продані окремо.
Д о інвестиційної нерухомості Товариство відносить будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не
для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. Якщо будівлі включають одну частку, яка
утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в
бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Якщо ці
частки не можуть бути продані окремо, нерухомість є інвестиційною нерухомістю, якщо тільки незначна її частка (до 20 відсотків) утримується для
використання у виробництві або в постачанні товарів чи наданні послуг, або для адміністративних цілей. Інвестиційна нерухомість первісно
оцінюється за собівартістю, включаючи витрати на операцію. Товариство нараховує амортизацію за прямолінійним методом. Строк корисного
використання нерухомості у вигляді приміщень та будівель встановлений 20 років) термін використання встановлено з 01.01.2011 року , виходячи з
фактичного строку введення в експлуатацію), протягом звітного періоду метод амортизації та строки корисного використання не переглядались.
Товариство визнає витрати на амортизацію та зменшення корисності інвестиційної нерухомості у складі прибутків та збитків за рік. Нарахований дохід
від оренди включаться до прибутків та збитків за рік у складі іншого операційного доходу.
Основні засоби.
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг,
або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій. М ежа суттєвості для визнання придбаних активів у складі основних засобів чи
нематеріальних активів становить 2500,00 грн., а з 01.09.2015 р - 6000,00 грн.;
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1,
щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних
засобів. Підприємство здійснило оцінку групи основних засобів за справедливою вартістю (транспортні засоби, основні виробничі машини) на дату
переходу на М СФЗ (01.01.2011 р.) та використовує цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату.
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення
корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до
переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється
визнання відповідного активу.
З метою ведення бухгалтерського обліку створюються наступні групи основних засобів:
- група 1 «Будівлі та споруди»;
- група 2 «Офісне обладнання»;
- група 3 «Транспортні засоби»;
- група 4 «Меблі»;
- група 5 «Інструменти та прилади»;
- група 6 «Інші основні засоби»;
- група 7 «Основні засоби, які не готові до експлуатації».
Ф акт готовності основних засобів до експлуатації підтверджується наказом голови правління акціонерного товариства.
Очікуваний строк корисного використання об'єкта основних засобів встановлюється постійно створеною комісією виходячи з індивідуальних
характеристик основного засобу та оформлюється наказом. При визнанні строку корисного використання (експлуатації) ураховується:
- очікуване використання об'єкта з урахуванням його потужності або продуктивності;
- фізичний та моральний знос, що передбачається;
- правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.
Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів і нематеріальних активів дорівнює , як правило , нулю, якщо інше не визначено наказом.
Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта.
Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати,
які задовольняють критеріям визнання активу.
Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариством нараховується прямолінійним методом.
Види об'єктів Метод амортизації Строк корисного використання (років)
будівлі прямолінійний 20
машини та обладнання (основне виробництво) прямолінійний 5
машини та обладнання (допоміжні) прямолінійний 5
транспортні засоби прямолінійний 5
Інструменти, прилади та інвентар прямолінійний 4
інші прямолінійний 12

Очікувані строки корисного використання спеціалізованої літератури з питань оподаткування, ведення бухгалтерського обліку та підписних видань
(газети, журнали, брошури) встановлюється один рік.
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він
стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як
утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Основними засобами визнаються необоротні матеріальні активи, які є відокремленими об'єктами вартістю більше ніж 2500 гривень до 01.09.2015 р., а
які придбані з 01.09.2015 р. - 6000,00 грн. із строком використання більше року. Основні засоби, вартість яких не перевищує 6000 гривень, при
передачі їх до експлуатації здійснюється нарахування амортизації в розмірі 50%., решта 50% - при вибутті із експлуатації.
Товариство не здійснювало протягом 2015-2016 років зміни методу амортизації.
Прибутки та збитки у результаті вибуття, які визначаються шляхом порівняння надходжень з балансовою вартістю, визнаються у складі прибутків або
збитків за рік (у межах інших операційних доходів чи витрат).
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття:
Необоротні активи та групи вибуття, що можуть включати як оборотні, так і необоротні активи, класифікуються у звіті про фінансовий стан як
«необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» в разі, якщо відшкодування їх вартості буде відбуватись переважно через операції з
продажу протягом 12 місяців після закінчення звітного періоду. Активи підлягають перекласифікації, якщо виконуються всі наступні вимоги: (а) активи
готові до негайного продажу в їх теперішньому стані, (б) керівництво Товариства затвердило плани щодо продажу та ініціювало програму з активного
пошуку покупців,, (в) очікується, що продаж відбудеться протягом 1 року та (г) не очікується внесення суттєвих змін до намірів щодо продажу активів
або анулювання плану продажів. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття, які віднесені до даної категорії в звіті про фінансовий
стан за звітний період не потребують їх перекласиф ікації за попередні періоди.
Оренда
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як
операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід
від оренди за угодами про операційну оренду Підприємство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію,
понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
Податок на прибуток.
Податок на прибуток відображаються у фінансовій звітності відповідно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кінця звітного
періоду. Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та відстрочений податок та визнаються у складі прибутків або збитків за рік,
за винятком випадків, коли вони визнаються у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу, оскільки вони пов'язані з
угодами, які також визнаються, у тому самому чи іншому періоді, у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу.
Поточний податок на прибуток є сумою, яка має бути сплачена податковим органам або стягнена з податкових органів стосовно оподатковуваних
прибутків або збитків за поточний та попередній періоди. Оподатковувані прибутки або збитки ґрунтуються на оцінках, якщо фінансова звітність була
затверджена до подання відповідних податкових декларацій. Податки, які не є податками на прибуток, обліковуються у складі адміністративних
витрат.
Відстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових зобов'язань для перенесених податкових збитків та
тимчасових різниць, що виникають між податковими базами активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Залишки
відстрочених податкових активів та зобов'язань оцінюються за податковими ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкінці
звітного періоду, які повинні застосуватися до періоду, коли будуть перекласифіковані тимчасові різниці або коли будуть використані перенесені
податкові збитки. Відстрочений податковий актив для тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, та перенесених податкових збитків
обліковується лише у разі, якщо є вірогідність того, що буде доступним майбутній оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути реалізовані
вирахування.
Ставка податку на прибуток в 2015 році становила 18%.
Ставка податку на прибуток в 2016 році становила 18%.
Статутний капітал та додатково вкладений капітал.
Звичайні акції за номіналом класифікуються як власний капітал. Будь-яка надмірна сума справедливої вартості винагороди, одержаної понад
номінальну вартість випущених акцій, обліковується як додатково вкладений капітал у складі власного капіталу.
Визнання доходів і витрат.
Облік доходів Товариства здійснюється у відповідності до МСБО (IAS) 18 «Дохід» . Дохід, отриманий Товариством від діяльності, іншої ніж продаж
продукції, покупних товарів та надання послуг, обліковується у складі іншого операційного доходу, фінансового доходу та іншого доходу.
Д охід визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод компанією оцінюється як імовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена,
незалежно від часу здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю винагороди, що отримана або підлягає отриманню, з
урахуванням визначених у договорі умов платежу і за вирахуванням податків.
Для визнання доходу також повинні дотримуватися такі критерії:
Продаж товарів.
Д охід від продажу товарів визнається, як правило, при відвантаженні товарів, коли істотні ризики і вигоди від володіння товаром переходять до
покупця.
Надання послуг.
Виручка від надання послуг визнається, якщо існує ймовірність надходження економічних вигід, пов'язаних з операцією. Проте в разі, коли
невизначеність виникає стосовно можливості отримати суму, уж е включену до доходу, недоотримана сума або сума, отримання якої стало
малоймовірним, визнається як витрата, а не як коригування суми первісно визнаного доходу.
Доходи та витрати, пов'язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно.
Переоцінка іноземної валюти.
Функціональною валютою Товариства є валюта основного економічного середовища, в якому вона функціонує . Функціональною валютою та валютою
представлення звітності Банку є національна валюта України - гривня (надалі - «гривня» або «UAH»).
Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті Товариства здійснює у подвійній оцінці, а саме в номінальній сумі іноземної валюти, щодо якої
установлюється офіційний курс гривні, та в сумі відповідного гривневого еквівалента.
Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із
застосуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу,
доходів і витрат).
Монетарні активи та зобов'язання перераховуються у функціональну валюту за офіційним курсом, встановленим НБУ станом на кінець відповідного
звітного року. Прибутки та збитки, які виникають у результаті врегулювання зобов'язань за угодами та внаслідок перерахунку вартості монетарних
активів та зобов'язань у ф ункціональну валюту за офіційними курсами НБУ станом на кінець року, визнаються за статтею «Результат від переоцінки
іноземної валюти» у складі прибутків або збитків за рік. Перерахунок за офіційним курсом станом на кінець року не застосовується до немонетарних
статей, які оцінюються за початковою вартістю. Немонетарні статті, оцінювані за справедливою вартістю в іноземній валюті, включаючи інвестиції у
власний капітал, перераховуються з використанням обмінних курсів на дату визначення справедливої вартості. Наслідки зміни обмінних курсів для
немонетарних статей, оцінюваних за справедливою вартістю в іноземній валюті, обліковуються як частина прибутку чи збитку від зміни справедливої
вартості.
Доходи і витрати в іноземній валюті відображаються у Звіті про фінансові результати за курсом НБУ на дату їх нарахування.

Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність
(тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна
достовірно оцінити суму зобов'язання.
Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство
визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які
збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує єдиний соціальний внесок із заробітної плати працівників. Поточні внески
розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані
працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня. Товариство недержану пенсійну
програму не застосовує. Після виходу на пенсію усі пенсійні виплати здійснюються Державним пенсійним фондом України. Товариство не має
зобов'язань по виплаті пільг, що надаються працівникам після виходу на пенсію або інших істотних виплат, що вимагають нарахування.
4. Примітки до фінансової звітності
4.1.
Основні засоби
Таблицяі .Основні засоби (тис. грн.)
Рядок Найменування статті Будівлі, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар
(меблі) Інші основні засоби Інвестиційна нерухомість Малоцінні необоротні матеріальні активи
Бібліотечні фонди Усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Балансова вартість на 31 грудня 2015 року: 6114 943 50 124 9 3542 68 4 10854
1.1 Первісна (переоцінена) вартість 37849 10510 355 219 9 3881 188 8 53019
1.2 Знос на 31 грудня 2015 року 31735 9567 305 95 0 339 120 4 42165
2 Надходження -1 3 13 — 3 2 -5 8
З Інші зміни ( поліпшення) - 2 4 3 ............243
4 Вибуття 251 656 -1 - - 8 - 916
5 Амортизаційні відрахування 1441 321 37 11 1 379 33 - 2223
12 Балансова вартість на 31 грудня 2016 року: 4673 874 26 113 8 3163 66 4 8927
12.1 Первісна (переоцінена) вартість 37598 10110 368 218 9 3881 212 8 52404
12.2 Знос на 31 грудня 2016 року 32925 9236 342 105 1 718 146 4 43477
4.2 Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
Товариство продовжує пошук реальних покупців для продажу даних активів на їх залишок - 71 тис. грн.
4.2 Запаси
Проведена Товариством оцінка вартості запасів на відповідність їх вартості вимогам МСБО 2 свідчить, що балансова вартість запасів не перевищує
чистої вартості їх реалізації.
Рядок Найменування статті 2015 рік 2016 рік
1 25
1 Разом залишки запасів на кінець року, в тому числі: 4996 5750
1.2. Матеріали 991 1393
1.3. Паливо 25 17
1.4. Запасні частини 214 234
1.5 Будівельні матеріали 14 10
1.6 Готова продукція 3528 3946
1.7 Товари 196 118
1.8 Інші запаси 28 32
2
Вартість незавершеного виробництва
З Вартість запасів на відповідальному збереганні
4.3 Поточна дебіторська заборгованість
Поточна дебіторська заборгованість разшифровується в балансі (форма №1). Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги по первісній
вартості складається на кінець періоду :
2015 р. за товари, роботи - 84,6 тис. грн., за оперативну оренду та ком. послуги —318,5 тис. грн.,
2016 р. за товари, роботи - 104,2 тис. грн., за оперативну оренду та ком. послуги - 790,1 тис. грн..
крім того 20,7 тис. грн.. - заборгованість ПАТ «ВІЕйБІ Банку» по залишку коштів на розрахунковому рахунку , яку віднесено до заборгованості після
прийняття рішення про ліквідацію банківської установи .
Аналіз зміни резерву сумнівних боргів за 2015-2016 роки (тис. грн.)
Рядок Рух резервів Д ебіторська заборгованість за договорами оперативної оренди Д ебіторська заборгованість за виданими авансами Інша поточна
дебіторська заборгованість Усього
123456
1 Залишок за станом на 1 січня 2015 р. 346 0 304 650
2 (Збільшення)/ зменшення резерву сумнівних боргів протягом року 0 0
00
З Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву 0 0 11 11
4 Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2015 р. 319 0 105 424
5 (Збільшення)/зменшення резерву сумнівних боргів протягом року 0 0
00
6 Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву 20 0 20
7 Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2016 р. 250 0 21 271
Залишок нарахованого резерву сумнівних боргів на початок року -104,0 тис. грн., використано за 2015 рік -11,00 тис. грн.. Залишок на кінець року -93
тис. грн.., використано за 2016 рік - 20,0 тис. грн..залишок на кінець 2016 року складає 72,00 тис. грн.

4.4 Статутний капітал
Статутний капітал Акціонерного товариства складає 22 000 000,00 (двадцять два мільйони) гривень. Статутний капітал розподілено на 2 200 000
штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00( десять)гривень кожна.
Додаткових акцій на протязі перевіряємого періоду не випускалось.
Викуп акцій власної емісії не проводився .
Всі акції є простими, надають акціонерам наступні права:
- брати участь в управлінні Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати дивіденди відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства в обсягах, визначеному чинним законодавством України;
- відчужувати акції Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;
- інші права згідно з Статутом та чинним законодавством України.
Привілеї та обмеження для певних груп акціонерів відсутні.
4.5 Додатковий капітал (Резерви переоцінки)
Інший додатковий капітал складається з резерву переоцінки за результатами переоцінки 2006р. На кінець 2014 р. додатковий капітал становив
24379 тис. грн. За 2015рік у зв'язку з вибуттям основних засобів резерв переоцінки зменшився на 17 тис. грн. та становить на кінець року 24362 тис.
грн., на кінець 2016 року - 24360,00 тис. грн.
4.6 Зобов'язання
Поточна Кредиторська заборгованість розшифровується в балансі (форма №1), облік зобов'язань здійснюється за собівартістю.
Станом на 31/12/13 р. залишок неповернутоїсуми довгострокового кредиту банку складав 1280 тис. грн., строк погашення серпень 2014р. Станом на
31.12.2014 р суму кредиту та нарахованих відсотків погашено повністю. По причині прострочення платежів банком було нараховано штрафні санкції
та пені, сума яких на кінець звітного року оскаржувалась у судових інстанціях. За рішенням суду фактично було нараховано, признано товариством та
сплачено на користь ПАТ «ВІЕйБІ» Банку в 1 кв. 2015 року 384,2 тис. грн. за допущене прострочення основних платежів та строків сплати відсотків за
користування кредитом. У відповідності до виконавчого провадження № 52263903 від 19.09.2016 р. за судовим рішенням про накладення штрафних
санкцій за позовом ПАТ «ВІЕйБІ» Банк сплачено в III кв. 2016 року штрафні санкції на суму 367,2 тис. грн.
Станом на кінець 2015 року у Товариства існували контрактні зобов'язання, пов'язані із придбанням сировини та матеріалів. Загальна сума
зобов'язань перед постачальником на 31 грудня 2015 року складала 514 тис. грн. На кінець 2016 року сума зобов'язань значно зменшилась та
складає 95 тис. грн..
Товариство за договором оренди на протязі 2015 - 2016 років використовувало легковий автомобіль.
4.7 Потенційні зобов'язання
Судові позови.
Станом на кінець звітного періоду Товариство має наступні подані судові позови:
Д ата відкриття справи Сторони Зміст Сума, грн. Найменування суду Поточний стан розгляду (де знаходиться справа)
09.09.2013 Позивач: ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»
Відповідач: Броварська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Д ержавної фіскальної служби у Київській області (справа №
810/4783/13-а) Про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення 596 224,00 грн. Вищий адміністративний суд Відкрито
касаційне провадження.
14.08.2015 Позивач: ПАТ «ВІЕйБІ Банк» Відповідач: ВДВС Броварського міськрайонного управління юстиції 3-я особа: ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС»
(справа № 361/5725/15-а) Про визнання протиправною і скасування постанови та зобов'язання вчинити певні дії Нерухоме майно підприємства Вищий
адміністративний суд Відкрито касаційне провадження.
07.09.2015 Позивач: ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» Відповідач: ПАТ «Українська транспортна страхова компанія» (справа №
910/23719/15) Про стягнення коштів 52 172,00 Господарський суд м. Києва Стягнуто страхове відшкодування в розмірі 12 487 грн. 10 коп., витрати по
сплаті судового збору в розмірі 1 827 грн. 00 коп. та витрати по оплаті судової експертизи в розмірі 3 456 грн. 00 коп.
01.12.2015 Позивач: ПАТ «ВІЕйБІ Банк» Відповідач: ВДВС Броварського міськрайонного управління юстиції 3-я особа: ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
ПЛАСТМАС» 3-я особа: ТОВ «Офіс Лайн» (справа № 5563/15) Про звільнення майна з-під арешту Нерухоме майно підприємства Вищий
адміністративний суд Відкрито касаційне провадження.
18.01.2016 Позивач: ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»
Відповідач 1: Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області, Відповідач 2: Реєстраційна служба
Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області
(справа № 810/146/16) Про визнання неправомірними дій, визнання не чинним та скасування рішення Нерухоме майно підприємства Вищий
адміністративний суд Відкрито касаційне провадження.
20.07.2016
Позивач (за первісним позовом): ТОВ «Чисті матеріали» Відповідач (за первісним позовом): ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»
(Позивач - за зустрічним позовом) (справа № 911/2274/16) Первісний позов: про примусове виконання обов'язку в натурі Зустрічний позов: про
стягнення суми заборгованості - 1250746,11 грн., суми пені - 351399,19 грн., З % річних - 25330,13 грн., суми інфляції - 115343,07 грн. 1 720 019,00
грн. Господарський суд Київської області Призначено судову експертизу.
12.10.2016 Позивач: Головне управління Д ержпраці у Київській області Відповідач: ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» (справа №
810/3244/16) Про застосування заходів реагування Київський окружний адміністративний суд Позовна заява повернута Позивачу.
Тим не менш час від часу та в зв'язку із звичайним веденням бізнесу Товариство може бути притягнуте до суду в якості відповідача. Відповідно до
власних оцінок та внутрішніх професійних консультацій керівництво Товариства вважає, що існують реальні підстави очікувати суттєвих збитків в
зв'язку із такими справами та відповідно необхідність в формуванні резервів у фінансовій звітності.
Оподаткування.
Українське податкове законодавство, підлягало та підлягає ледь не щомісячно багатьом змінам, є предметом різних інтерпретацій. Податкові органи в
Україні можуть застосовувати більш жорсткі та складні трактування податкового законодавства, які незважаючи на їх несправедливу економічну
природу, обґрунтовуються податковими органами як необхідність наповнення бюджету будь-якою ціною. В свою чергу це може призвести до
додаткового оподаткування операцій, які раніше оцінювались керівництвом Товариства як такі, що не підлягають оподаткуванню, і відповідно
донарахування як значних сум податків, так і штрафних санкцій.
Податковий кодекс України, яким впроваджено зниження ставок оподаткування податку на прибуток та введено нові підходи до визначення об'єктів
та складових об'єктів оподаткування, а саме доходів та витрат, запроваджено нові правила податкової амортизації основних засобів та
нематеріальних активів, нові підходи для визначення результатів від операцій з іноземною валюти, які значно наблизились до підходів щодо визнання
вказаних операцій у бухгалтерського обліку однак, нові податкові правила ще не були в достатній мірі перевірені на практиці та відсутня необхідна

судова практика щодо інтерпретацій нового податкового законодавства. Зміни до ПКУ з 01.01.2015 та 2016 років запровадили складання податкової
звітності з податку на прибуток по фінансовому результату, який визначено на підставі даних бухгалтерського обліку з корегуванням фінансового
результату на податкові різниці. За результатами господарської діяльності за 2015 рік згідно податкового обліку об'єкт оподаткування складає 546,1
тис. грн., нарахована сума податку на прибуток - 98,3 тис. грн. За результатами діяльності в 2016 році - об'єкт оподаткування складає 1318,9 тис. грн.,
нарахована сума податку на прибуток - 195,3 тис. грн.
Податковими органами в лютому 2017 року проведено планову документальну перевірку за період з 01.01.2013 по 30.09.2016 року, висновки якої
оскаржуються до Д Ф С України. Товариство може мати непередбачувані збитки, що пов'язані з виникненням податкових зобов'язань.
Податковий період, який залишається відкритим для перевірки контролюючими органами щодо нарахованих податків з дати узгодження податкового
зобов'язання (граничного терміну для подання податкової декларації або подання уточнюючої декларації) 4 квартал 2016 року. За певних обставин
перевірки можуть здійснюватись і щодо більших періодів.
Товариство своєчасно складає і подає податкову звітність та сплачує відповідні податки та збори до бюджету та позабюджетних фондів
Економічне середовище.
Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні,
можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським урядом, а
також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського уряду може мати
вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення.
Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних
зобов'язань. Однак Товариство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.
Ступінь повернення дебіторської заборгованості.
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність
того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих
різними країнами на досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству
визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, необхідно в наступному періоді створити
додатковий резерв під фінансові активи , виходячи з наявних обставин та інформації.
4.8
Доходи та витрати
Д охід від р е алізац ії, тис. грн.
2015 2016
Д охід від реалізації продукції 18419 26555
Д охід від реалізації послуг 1698 3154
Д охід від реалізації товарів 242 242
Всього доходи від реалізації 20359 29951
Собівартість реалізації
2015 2016 тис. грн.
Собівартість товару 172 195
Сировина та витратні матеріали 10919 15736
Витрати на персонал 1204 2281
Амортизація 2550 2236
Інші 730 982
Всього 15575 21430
Інші доходи, інші витрати
Найменування статті 2015 2016
Інші операційні доходи
Доходи від операційної оренди активів 3948 1958
Д охід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу Доходи від реалізації запасів 42 86
Відшкодування раніше списаних активів 66 56
Інші доходи 11365 15520
Доходи від одержаних штрафів, пені, неустойки 5 Всього 15426 17620
Інші операційні витрати
Благодійність 3 Витрати, які принесли дохід від операційної оренди
Собівартість реалізованих запасів -1 0
Собівартість реалізованих необоротних активів, утримуваних для продажу
Штрафи, пені 410 367
Витрати від зменшення корисності дебіторської за бо р го ва но сті 1
Інші витрати 12253 14868
Збитки від курсових різниць 18 10
Всього 1268515255
Інші доходи
Д охід від реалізації необоротних активів 32 2
Інші витрати
Списання необоротних активів
Собівартість реалізованих необоротних активів 1 2
Всього 1 2
Витрати на збут
Найменування статті 2015 2016
Комунальні витрати - 36
Витрати на персонал 445 501
Комісійна винагорода - Маркетинг та реклама 73 92
Амортизація 4 4
Інші 673 1076
Всього витрат на збут 1195 1709

Адміністративні витрати
Найменування статті 2015 2016
Витрати на персонал 2267 2900
Комунальні витрати 302 356
Витрати на транспорт 244 304
Амортизація основних засобів 58 58
Податки 245 244
Матеріальні витрати 12 208
Інші 2480* 2856**
Всього адміністративних витрат 5608 6926
* включає відшкодування пільгових пенсій 1456 тис. грн., ** включає відшкодування пільгових пенсій 1365 тис. грн..
4.9 Операційні сегменти
У зв'язку з тим, що Товариство має один основний сегмент — виробництво труб та фітінгів з пластмаси, який розташований в одному місті та реалізаці
продукції відбувається на території України звітність за сегментами не складається.
4.10
Розкриття інформації про пов'язані сторони
Д о пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:
- підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з
Товариством;
- асоційовані компанії;
- спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
- члени провідного управлінського персоналу Товариства;
- близькі родичі особи, зазначеної вище;
- компанії, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві;
- програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною
стороною Товариства.
2015 2016
1 34
Нарахована та виплачена винагорода членам наглядової ради 135,9 тис.грн. 132,00
В т.ч. Грегорі А.В.- голова -48,0 тис. грн.,
Клименко С.В.-член- 42,0 тис. грн.,
Д ігтярьов О.Л. - член- 42,0 тис. грн
Нарахована та виплачена винагорода голові та членам правління 976,16
В т. ч. Ключников М.М. -голова правління - 352,99тис.грн.;
Рудь В .А .- технічний директор - 143,36тис. грн.;
Славінська Л.М. - заст. технічного директора - 56,54 тис. грн.;
Бєльський Б.Є.-комерційний директор- 246,08тис.грн.;
Свирид Н.В. - головний бухгалтер - 177,19тис.грн.
4.11 Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Основний фінансовий інструмент підприємства включає торгову кредиторську заборгованість. Основною ціллю даних фінансових інструментів є
залучення коштів для фінансування операцій Товариства. Також Товариство має інші фінансові інструменти, такі як: торгова дебіторська
заборгованість, грошові ко ш ті.
Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик л іквідності. Політика управління ризиками включає наступне:
Кредитний ризик
Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі
попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу.
Ризик ліквідності
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з
дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Управління капіталом
Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури
заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд
структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих
висновків підприємство здійснює регулювання .
4.12 Справедлива вартість фінансових інструментів
Балансова вартість
2015 2016
1 23
Фінансові активи - Інвестиції доступні для продажу 18 18
Інвестиції, до погашення - Довгострокова дебіторська заборгованість 10413 10413
Торговельна дебіторська заборгованість 331 915
Грошові кошти та їх еквіваленти 676 874
Фінансова оренда
Довгострокові отримані позики - Торговельна кредиторська заборгованість 514 65
Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих
активів.
4.13 Події після дати балансу
На дату затвердження фінансової звітності подією, яка має суттєвий вплив на фінансові показники, є результати планової податкової перевірки за
період з 01.01.201 Зроку по 30.09.2016 року. За результатами податкової перевірки донарахування податку на додану вартість складають 151 291
грн., донарахування податку на прибуток складають 2 580 431 грн, що оскаржується товариством у встановленому ПКУ порядку.
Голова правління Ключников М.М.
Головний бухгалтер СвиридН.В.

