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

Директор    Дмитренко Вiктор Леонiдович
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
24.04.2017

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК"

2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
01373298

4. Місцезнаходження
02093, м. Київ,, вул. Бориспiльська, буд. 11,

5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 566-13-12 (044) 567-73-90

6. Електронна поштова адреса
dzzbk@dzzbk.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017
(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://www.dzzbk.com.ua
в мережі Інтернет

24.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X
4) інформація про похідні цінні папери емітента X
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X



3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з
цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом
звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу
іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. 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) X

19. Примітки:
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на
вчинення значних правочинiв та про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть,
вiдсутня, рiшеннь в звiтному перiодi не приймалося. Емiтент не здiйснював випускiв iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та
процентних облагацiй. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не заповнено, оскiльки Емiтент не
здiйснював випускiв боргових цiнних паперiв. Iпотечнi цiннi папери Товариство не випускало. Iнформацiя про конвертацiю
цiнних паперiв вiдсутня, конвертацiї не було. Iнформацiя про замiну управителя, керуючого iпотекою, трансформацiю
(перетворення) iпотечних активiв, змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним
боргом, iпотечне покриття, замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв, вiдсутня. Фiнансована
звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не подається, емiтент складає фiнансову
звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Квартальна (промiжна) фiнансова звiтнiсть поручителя
(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
вiтсутня, оскiлькi випуск боргових цiнних паперiв емiтент не здiйснював.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД
ЗБК"

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

3. Дата проведення державної реєстрації 18.03.1996
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 21703602
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) 371
23.61 Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва, 23.63



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

Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання, 25.11
Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин

конструкцiй

10. Органи управління підприємства
Вищим органом ПАТ "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" є Загальнi збори
акцiонерiв. У Товариствi створенi: - виконавчий орган – Директор; -

Наглядова рада; - Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"

2) МФО банку 380634
3) поточний рахунок 26009000105001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРСИББАНК"

5) МФО банку 351005
6) поточний рахунок 26008157588700

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

Вид діяльності
Номер

ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що
видав

Дата
закінчення дії

ліцензії
(дозволу)

1 2 3 4 5

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом
загального користування (крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу

на таксi).

АВ №
543810 22.06.2010

Головна державна
iнспекцiя на

автомобiльному
транспортi

Необмежена

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):
Термiн дiї лiцензiї необмежений.

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування АСОЦIАЦIЯ "ПРОМИСЛОВО-БУДIВЕЛЬНА ГРУПА "КОВАЛЬСЬКА"
2. Організаційно-
правова форма Асоціація

3. Код за
ЄДРПОУ 34770377

4.
Місцезнаходження 02140, м. Київ, проспект Бажана, буд. 14

5. Опис
Емiтент є одним iз 9 рiвноправних членiв Асоцiацiї, статутнiй капiтал якої складає 0,00 гривень. Емiтенту

належить 0 вiдсоткiв часток в Асоцiацiї. Активiв, наданих у якостi внеску, немає. Права, що належать
емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою, зазначенi в Статутi Асоцiацiї.

V. 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

25.04.2017 25.04.2017 д/н д/н, д/н

Опис Посади корпоративного секретаря на пiдприємствi не iснує.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова Наглядової ради
2.Прізвище,
ім’я, по
батькові



фізичної особи
або повне
найменування
юридичної
особи

Компанiя "ХОГАРТ IНДАСТРIЗ ЛIМIТЕД"

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

д/н 590868 д/н

4. Рік
народження 0

5. Освіта д/н
6. Стаж
роботи (років) 0

7.
Найменування
підприємства
та попередня
посада, яку
займав

д/н

8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Наглядову раду
Товариства. Голова Наглядової ради керує роботою Наглядової ради щодо захисту iнтересiв акцiонерiв емiтента.

Голова скликає засiдання Наглядової ради, головує на них та забезпечує ведення протоколiв засiдань, звiтує
перед акцiонерами на Загальних зборах та здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї роботи Наглядової
ради в межах її повноважень. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не

виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не вiдбувалося. Посадова особа
призначена строком на 3 роки. Стаж роботи (рокiв) - 0. Голова Наглядової ради Компанiя "ХОГАРТ IНДАСТРIЗ

ЛIМIТЕД" є акцiонером Товариства. Iншої iнформацiї немає.
1. Посада Член Наглядової ради
2.Прізвище,
ім’я, по
батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної
особи

Прокопенко Олексiй Юрiйович

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

СН 212133 21.05.1996 Радянським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

4. Рік
народження 1977

5. Освіта вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiалiст права.
6. Стаж
роботи (років) 19

7.
Найменування



підприємства
та попередня
посада, яку
займав

ТОВ "Юридична фiрма "Прокопенко, Чуйко та партнери", заступник директора

8. Опис

Член Наглядової ради виконує обов`язки та повноваження згiдно Статуту та положення про Наглядову раду
Товариства: представництво iнтересiв акцiонерiв, контроль та регулювання дiяльнiстi виконавчого органу.

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) -19. Попереднi посади: заступник
директора в ТОВ "Юридична фiрма "Прокопенко, Чуйко та партнери". Посадова особа працює з 01.04.2008 року

по теперiшнiй час заступником директора в ТОВ "Юридична фiрма "Прокопенко, Чуйко та партнери",
мiсцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Олександра Довженка, буд. 8, кв. 9. Член Наглядової ради Прокопенко

О.Ю. є акцiонером Товариства.
1. Посада Директор
2.Прізвище,
ім’я, по
батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної
особи

Дмитренко Вiктор Леонiдович

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

ТТ 224430 01.04.2014 Дарницький РВ ГУДМС України в мiстi Києвi

4. Рік
народження 1968

5. Освіта вища, Чернiгiвський нацiональний педагогiчний унiверситет
6. Стаж
роботи (років) 15

7.
Найменування
підприємства
та попередня
посада, яку
займав

ПАТ "Будiндустрiя", директор

8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Директор органiзує роботу щодо
оперативного управлiння справами емiтента; здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю емiтента; забезпечує
виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради та звiтує перед ними; без довiреностi, у межах

своєї компетенцiї, здiйснює всi дiї вiд iменi емiтента; представляє iнтереси емiтента в усiх органiзацiях, установах
та пiдприємствах, як на Українi, так i за кордоном; укладає угоди (контракти); затверджує органiзацiйно-

розпорядчу та виробничо-господарську структуру емiтента; затверджує правила внутрiшнього розпорядку та
iншi внутрiшнi положення; видає накази, розпорядження i iнструкцiї, пов'язанi з оперативною дiяльнiстю

емiтента та обов'язковi для виконання усiм його персоналом; затверджує штатний розклад; приймає та звiльняє
працiвникiв на застосовує до них заходи заохочення та покарання; затверджує перелiк вiдомостей, якi складають

комерцiйну таємницю або є конфiденцiйною iнформацiєю емiтента; здiйснює iншi функцiї, необхiднi для
органiзацiї безперервної поточної дiяльностi емiтента та забезпечення його прибутковостi,

конкурентноспроможностi та фiнансово-економiчної стабiльностi, а також забезпечення прав акцiонерiв i
соцiальних гарантiй персоналу. Розмiр виплаченої винагороди є комерцiйною таємницею. Змiн у

персональному складi посадової особи за звiтний перiод не вiдбувалося. Призначена строком до вiдповiдного
рiшення наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не

має. Стаж роботи (рокiв) - 15. Попереднi посади: виконуючий обов'язки директора ВАТ "Будiндустрiя", директор
ПАТ "Будiндустрiя". Посадова особа не працює на будь-яких iнших пiдприємствах.

1. Посада Головний бухгалтер



2.Прізвище,
ім’я, по
батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної
особи

Литвякова Тамара Леонiдiвна

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

СМ 368990 12.04.2001 Броварський РВ ГУ МВС України в Київськiй областi

4. Рік
народження 1964

5. Освіта Вища, КIНГ
6. Стаж
роботи (років) 30

7.
Найменування
підприємства
та попередня
посада, яку
займав

ВО "Київплодоовочпром", головний бухгалтер

8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. На головного бухгалтера
Емiтента покладаються наступнi обов'язки: - забезпечення ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi з

дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення
облiкових даних; - формування вiдповiдно до законодавства облiкової полiтики виходячи зi структури та

особливостей дiяльностi товариства; - органiзацiя роботи з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв,
форм первинних облiкових документiв, що застосовуються для оформлення господарських операцiй, щодо яких

не передбачено типових форм, документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi; - здiйснення контролю за
дотриманням порядку оформлення первинних документiв, вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку

всiх господарських операцiй, дотриманням технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядком
документообiгу; - здiйснення заходiв щодо надання користувачам повної, правдивої та неупередженої iнформацiї
про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв товариства; - забезпечення складання на основi даних
бухгалтерського облiку фiнансової, податкової та статистичної звiтностi товариства та її подання в установленi
строки; - забезпечення перерахування податкiв та зборiв, соцiальних внескiв, передбачених законодавством,

проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. - здiйснення контролю за
веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових

ресурсiв, збереженням власностi товариства; - забезпечення збереження оброблених документiв, регiстрiв i
звiтностi протягом встановленого термiну, а також їх передання у встановленому порядку до архiву; - вжиття

заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень
фiнансового i господарського законодавства; - органiзацiя проведення iнвентаризацiй та участь в оформленнi її

результатiв, контроль (забезпечення) передачi в необхiдних випадках матерiалiв про нестачу та розкрадання
коштiв i товарно-матерiальних цiнностей до слiдчих та судових органiв; - участь у розробцi заходiв iз

забезпечення дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни; - керiвництво працiвниками бухгалтерiї
товариства та розподiл мiж ними посадових завдань та обов'язкiв; - проведення iнструктажу матерiально

вiдповiдальних осiб з питань облiку та зберiгання цiнностей, що знаходяться у них на вiдповiдальному зберiганнi;
- надання методичної допомоги працiвникам пiдроздiлiв товариства з питань бухгалтерського облiку, контролю,
звiтностi й економiчного аналiзу; - участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi
товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв й
усунення втрат вiд нерацiонального використання ресурсiв. З метою виконання посадових обов'язкiв головному

бухгалтеру надаються наступнi повноваження: - дiяти вiд iменi Емiтента в межах своїх повноважень,
представляти iнтереси товариства у взаємовiдносинах з iншими пiдприємствами, установами, органiзацiями,

державними органами та органами мiсцевого самоврядування; - знайомитися з проектами рiшень керiвництва
товариства, що стосуються дiяльностi очолюваного ним структурного пiдроздiлу; - вносити на розгляд



керiвництва пропозицiї щодо полiпшення дiяльностi товариства й очолюваного ним структурного пiдроздiлу
зокрема; - брати участь у пiдготовцi проектiв наказiв, iнструкцiй, вказiвок, а також кошторисiв, договорiв та
iнших документiв, пов'язаних з дiяльнiстю товариства, у межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати

документи; - подавати пропозицiї директору товариства щодо притягнення до матерiальної й дисциплiнарної
вiдповiдальностi посадових осiб очолюваного ним структурного пiдроздiлу за результатами перевiрок; - iншi

повноваження, передбаченi внутрiшнiми актами Емiтента. Розмiр виплаченої винагороди головному бухгалтеру
є комерцiйною таємницею. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не вiдбувалося.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) -
30. Попереднi посади: ВО "Київплодоовочпром", головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає

посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище,
ім’я, по
батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної
особи

Лук'яненко Ольга Василiвна

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

СМ 203328 01.02.2000 Броварський МВ ГУ МВС України в Київський областi

4. Рік
народження 1964

5. Освіта вища, Київський iнститут народного господарства, економiст.
6. Стаж
роботи (років) 31

7.
Найменування
підприємства
та попередня
посада, яку
займав

ВАТ "Дарницький завод ЗБК", головний економiст.

8. Опис

Голова Ревiзiйної комiсiї керує роботою Ревiзiйної комiсiї щодо перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
виконавчого органу емiтента, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, скликає засiдання Ревiзiйної

комiсiї, головує на них, має право одного вирiшального голосу та забезпечує ведення протоколiв засiдань, звiтує
перед Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою емiтента щодо результатiв перевiрок та виконує iншi

обов'язки, необхiднi для органiзацiї роботи Ревiзiйної комiсiї в межах її повноважень. Розмiр виплаченої
винагороди є комерцiйною таємницею. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не

вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж
роботи (рокiв) - 31. Попереднi посади: ВАТ "Дарницький завод ЗБК", головний економiст. Посадова особа

працює в ПАТ "Дарницький завод ЗБК", головний економiст.
1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище,
ім’я, по
батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної
особи

Мрачковська Тетяна Олексiївна

3. Паспортні
дані фізичної



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

СО 637299 17.07.2001 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4. Рік
народження 1957

5. Освіта середня спецiальна, технiк-технолог
6. Стаж
роботи (років) 42

7.
Найменування
підприємства
та попередня
посада, яку
займав

ПАТ "Дарницький завод ЗБК", iнженер лабораторiї.

8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про ревiзiйну комiсiю Товариства.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у

персональному складi посадової особи за звiтний перiод не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 42. Попереднi посади: iнженер

лабораторiї в ПАТ "Дарницький завод ЗБК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах.

1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище,
ім’я, по
батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної
особи

Єрмакова Тетяна Андрiївна

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

СН 602822 13.11.1997 Дарницький РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4. Рік
народження 1956

5. Освіта середня спецiальна, Учбовий комбiнат з пiдготовки бухгалтерiв промислових пiдприємств, бухгалтер
6. Стаж
роботи (років) 39

7.
Найменування
підприємства
та попередня
посада, яку
займав

ВАТ "Дарницький завод ЗБК", заступник головного бухгалтера.

8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у

персональному складi посадової особи за звiтний перiод не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 39. Попереднi посади: ВАТ

"Дарницький завод ЗБК", заступник головного бухгалтера. Посадова особа працює в ПАТ "Дарницький завод



ЗБК", заступник головного бухгалтера.
VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-
правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4.
Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на
цей вид діяльності

Рiшення НКЦПФР №2092

6. Дата видачі
ліцензії або іншого
документа

01.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс (044) 591-04-04 (044) 482-52-07/08

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

9. Опис
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил Центрального

депозитарiю цiнних паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй
України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 рiшення № 2092.

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство iнвестицiйна компанiя "IТТ-iнвест"
2. Організаційно-
правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ 23517763
4.
Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Борисоглiбська, буд. 3

5. Номер ліцензії або
іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ № 286517

6. Дата видачі
ліцензії або іншого
документа

08.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс (044) 277-26-27 (044) 277-26-27

8. Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача.

9. Опис Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20.04.2010 р. було затверджено зберiгача ПрАТ IК "IТТ-
iнвест", у якого вiдкрити рахунки у цiнних паперах власникам акцiй.

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Євроаудит"
2. Організаційно-
правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ 30437318
4.
Місцезнаходження 03187, м. Київ, проспект Академiка Глушкова, буд. 1, пав. 77

5. Номер ліцензії або
іншого документа на
цей вид діяльності

2126

6. Дата видачі
ліцензії або іншого
документа

23.02.2001

7. Міжміський код та
телефон/факс (044) 521-65-08 (044) 521-65-07

8. Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту.
9. Опис ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" надає аудиторськi послуги емiтенту.



1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
2. Організаційно-
правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ 14281095
4.
Місцезнаходження 01034, м. Київ, пров. Рильський, буд. 10

5. Номер ліцензії або
іншого документа на
цей вид діяльності

АВ № 581214

6. Дата видачі
ліцензії або іншого
документа

26.04.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс (044) 279-41-58 (044) 278-51-40

8. Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)

9. Опис ПрАТ "Українська фондова бiржа" надає емiтенту послугi по включенню iменних простих акцiй до
бiржового списку УФБ за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та

форма випуску

Номінальна
вартість

акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29.06.2010 231/10/1/10

Територiальне
управiлння

Державної комiсiї з
цiнних паперiв та

фондового ринку у
м. Києвi та Київськiй

областi

UA4000078604
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 0.25 86814408 21703602 100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: 01.03.2017 року акцiї простi iменнi
були допущенi до торгiвлi без включення до бiржового реєстру ПрАТ "УФБ". Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких

здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась.
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв

емiтента на фондових бiржах не було. Мета додаткової емiсiї: додаткова емiсiя вiдсутня. Спосiб розмiщення: не розмiщувались.
Дострокове погашення: дострокового погашення не було.

2. Інформація про облігації емітента

Дата
реєстрації

випуску

Номер
свідоцтва про

реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Облігації
(відсоткові,

цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
у випуску

(штук)

Форма
існування та

форма випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Процентна
ставка (у

відсотках)

Термін
виплати

процентів

Сума
виплаченого
процентного

доходу за звітний
період (грн.)

Дата
погашення
облігацій

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

04.11.2013 212/2/2013
Нацiональна

комiсiя з цiнних
паперiв та

фондового ринку
відсоткові 1000 10000 Бездокументарні

іменні 10000000 23
25.12.2013

р. -
01.01.2017

р.
579700 31.12.2017

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх ринках не
здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшних ринках не

здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на
фондових бiржах не було. Мета додаткової емiсiї: розвиток виробництва та отримання прибутку. Спосiб розмiщення: закритий (приватний). Дострокове погашення:

передбачається.

27.12.2013 298/2/2013
Нацiональна

комiсiя з цiнних
паперiв та

фондового ринку
відсоткові 1000 10000 Бездокументарні

іменні 10000000 23
01.04.2014

р. -
01.01.2017

р.
579700 31.12.2017

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх ринках не
здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшних ринках не

здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на
фондових бiржах не було. Мета додаткової емiсiї: розвиток виробництва та отримання прибутку. Спосiб розмiщення: закритий (приватний). Дострокове погашення:

передбачається.

27.12.2013 299/2/2013
Нацiональна

комiсiя з цiнних
паперiв та

фондового ринку
відсоткові 1000 10000 Бездокументарні

іменні 10000000 23
01.07.2014

р. -
01.04.2017

р.
579700 28.02.2018



Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх ринках не
здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшних ринках не

здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на
фондових бiржах не було. Мета додаткової емiсiї: розвиток виробництва та отримання прибутку. Спосiб розмiщення: закритий (приватний). Дострокове погашення:

передбачається.

27.12.2013 300/2/2013
Нацiональна

комiсiя з цiнних
паперiв та

фондового ринку
відсоткові 1000 10000 Бездокументарні

іменні 10000000 23
01.10.2014

р. -
01.07.2017

р.
579700 30.04.2018

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх ринках не
здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшних ринках не

здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на
фондових бiржах не було. Мета додаткової емiсiї: розвиток виробництва та отримання прибутку. Спосiб розмiщення: закритий (приватний). Дострокове погашення:

передбачається.

27.12.2013 301/2/2013
Нацiональна

комiсiя з цiнних
паперiв та

фондового ринку
відсоткові 1000 10000 Бездокументарні

іменні 10000000 23
01.01.2015

р. -
01.10.2017

р.
579700 30.08.2018

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх ринках не
здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшних ринках не

здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на
фондових бiржах не було. Мета додаткової емiсiї: розвиток виробництва та отримання прибутку. Спосiб розмiщення: закритий (приватний). Дострокове погашення:

передбачається.

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
Дата

випуску
Вид цінних

паперів Найменування органу, що зареєстрував випуск Обсяг
випуску

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну
дату (грн.)

Умови обігу
та погашення

1 2 3 4 5 6

25.04.2017

Акція
привілейована

бездокументарна
іменна

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку 0 0

д/нЕмiтент
iншi цiннi
папери,

випуск яких
пiдлягає

реєстрацiї, не
випускав.

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється.
Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється.

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: фактiв
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Мета додаткової емiсiї: додаткова

ємiсiя вiдсутня. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачено.

4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про

реєстрацію
випуску

Вид похідних
цінніх паперів

Різновид похідних
цінних паперів Серія Строк

розміщення
Строк

дії

Строк
(термін)

виконання

Кількість
похідних
цінних

паперів у
випуску (шт.)

Обсяг
випуску

(грн.)

Характеристика
базового активу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25.04.2017 д/н

Опціон на
купівлю без

поставки
базового активу

Опціон на купівлю
без поставки

базового активу
(валюти)

д/н д/н д/н д/н 0 0
Емiтент похiднi
цiннi папери не

випускав.

Опис Емiтент похiднi цiннi папери не випускав.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата
виникнення

Непогашена частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X

Зобов'язання за цінними паперами X 50000 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском): X 50000 X X

Зобов'язання за вiдсотковими iменними
облiгацiями (реєстрацiйний № 212/2/2013). 10.12.2013 10000 23 31.12.2017

Зобов'язання за вiдсотковими iменними
облiгацiями (реєстрацiйний № 301/2/2013). 07.11.2014 10000 23 30.08.2018

Зобов'язання за вiдсотковими iменними
облiгацiями (реєстрацiйний № 298/2/2013). 28.02.2014 10000 23 31.12.2017



Зобов'язання за вiдсотковими iменними
облiгацiями (реєстрацiйний № 299/2/2013).

27.05.2014 10000 23 28.02.2018

Зобов'язання за вiдсотковими iменними
облiгацiями (реєстрацiйний № 300/2/2013). 05.08.2014 10000 23 30.04.2018

за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском): X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском): X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

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

X 0 X X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом): X 0 X X

Податкові зобов'язання X 1361 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X

Інші зобов'язання X 45097 X X

Усього зобов'язань X 96458 X X

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

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п
Основні

види
продукції*

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

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

у грошовій
формі

(тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій
формі (тис.

грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Збiрнi ЗБК 13402 метрiв куб. 37467.5 43.3 13851 метрiв куб. 39381.2 44.5

2 Тов. бетон +
розчин 56359 метрiв куб. 49130.2 56.7 56359 метрiв куб. 49130.2 55.5

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1 2 3

1 Матерiальнi затрати 82.75

2 Витрати на оплату працi 9.3

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)

Емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва, протягом звiтного перiоду не було.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" за ЄДРПОУ 01373298

Територія за КОАТУУ 8036300000
Організаційно-правова
форма господарювання за КОПФГ 112

Вид економічної
діяльності за КВЕД 23.61

Середня кількість
працівників 371



Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса вул. Бориспiльська, буд. 11,, м. Київ,, 02093, (044) 566-
13-12

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2017 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні

стандарти фінансової
звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 218 217 0

первісна вартість 1001 317 317 0

накопичена амортизація 1002 99 100 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0

Основні засоби: 1010 33299 33970 0

первісна вартість 1011 40006 41346 0

знос 1012 6707 7376 0

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0 0

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

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 33517 34187 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 32586 31409 0

Виробничі запаси 1101 11258 11554 0

Незавершене виробництво 1102 3011 2661 0

Готова продукція 1103 18317 17194 0

Товари 1104 0 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 32563 47240 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 3386 2057 0

з бюджетом 1135 429 408 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 258 339 0



з нарахованих доходів 1140 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1742 5722 0

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 7734 2933 0

Готівка 1166 0 18 0

Рахунки в банках 1167 7734 2915 0

Витрати майбутніх періодів 1170 33 40 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

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

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 2439 2142 0

Усього за розділом II 1195 80912 91951 0

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

Баланс 1300 114429 126138 0

 

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні

стандарти фінансової
звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 21704 21704 0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0

Додатковий капітал 1410 8331 8331 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 2144 2144 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2627 -2499 0

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 29552 29680 0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 50000 50000 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

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

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

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

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

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0



Усього за розділом II 1595 50000 50000 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0

Векселі видані 1605 0 0 0

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

за товари, роботи, послуги 1615 11958 25579 0

за розрахунками з бюджетом 1620 939 1361 0

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

за розрахунками зі страхування 1625 623 682 0

за розрахунками з оплати праці 1630 2183 2388 0

за одержаними авансами 1635 13857 12244 0

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 2950 1770 0

за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 1825 2218 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 542 216 0

Усього за розділом IІІ 1695 34877 46458 0

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

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

Баланс 1900 114429 126138 0

 

Примітки Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi.

Керівник Дмитренко Вiктор Леонiдович
Головний бухгалтер Литвякова Тамара Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" за ЄДРПОУ 01373298

(найменування)
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2017 р.

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 99426 65552

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 ( 76904 ) ( 50593 )

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

Валовий:
 прибуток 2090 22522 14959

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )



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

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 368 248

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

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

Адміністративні витрати 2130 ( 3596 ) ( 2975 )

Витрати на збут 2150 ( 16737 ) ( 11147 )

Інші операційні витрати 2180 ( 864 ) ( 588 )

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

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

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток 2190 1693 497

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 0 18

Інші доходи 2240 172 0

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 1709 ) ( 2580 )

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )

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

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 156 0

 збиток 2295 ( 0 ) ( 2065 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -28 0

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

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 128 0

 збиток 2355 ( 0 ) ( 2065 )

 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 128 -2065

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 80508 54768

Витрати на оплату праці 2505 12266 7525

Відрахування на соціальні заходи 2510 2651 1706

Амортизація 2515 670 716

Інші операційні витрати 2520 2006 588

Разом 2550 98101 65303



 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 86814408 86814408

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 86814408 86814408

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 -0.02

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 -0.02

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

 

Примітки Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi.

Керівник Дмитренко Вiктор Леонiдович
Головний бухгалтер Литвякова Тамара Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 04 | 01

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК" за ЄДРПОУ 01373298

(найменування)
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2017 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 64685 53380

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 5 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 61449 44082

Надходження від повернення авансів 3020 263 44

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 44 18

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 128 0

Надходження від операційної оренди 3040 160 105

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 0 0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 75412 ) ( 55501 )

Праці 3105 ( 9101 ) ( 5447 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2417 ) ( 1935 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 8015 ) ( 5370 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 6871 ) ( 4484 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1144 ) ( 0 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 28845 ) ( 24344 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 179 )

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

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



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

Інші витрачання 3190 ( 4846 ) ( 175 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1902 4678

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 0

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

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

Інші надходження 3250 0 0

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

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

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

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0

Отримання позик 3305 0 0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

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

Погашення позик 3350 0 0

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 2899 ) ( 2602 )

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

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

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

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2899 -2602

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -4801 2076

Залишок коштів на початок року 3405 7734 1463

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 2933 3539

 

Примітки Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за мiжнародними стандартами
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КОДИ
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(найменування)
 

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2017 р.

 

Стаття Код рядка Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року 4000 21704 0 8331 2144 -2627 0 0 29552

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 21704 0 8331 2144 -2627 0 0 29552

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 128 0 0 128

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на



матеріальне
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у
капіталі 4295 0 0 0 0 128 0 0 128

Залишок на
кінець року 4300 21704 0 8331 2144 -2499 0 0 29680
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності

Текст приміток

РОЗКРИТТЯ ДОДАТКОВОЇ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ФIНАНСОВОГО СТАНУ, ФIНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТIВ I ГРОШОВИХ
ПОТОКIВ, ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК”
СТАНОМ НА 31.03.2017 РОКУ 1. Iнформацiя про пiдприємство: Публiчне акцiонерне товариство „Дарницький завод ЗБК” ( далi
- Компанiя) зареєстроване Дарницькою районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва 18 березня 1996 року. Iдентифiкацiйний
код юридичної особи - 01373298 Мiсцезнаходження юридичної особи – 02093 вул. Бориспiльська,11, м. Київ, Україна Компанiя
виготовляє: • збiрнi залiзобетоннi конструкцiї (плити перекриття, перемички, палi, огорожi, колони, ригеля, плити балконнi та для
лоджiй, фундаменти стрiчковi) • товарний бетон. 2.Економiчна ситуацiя Україна демонструє ознаки ринку, що розвивається. Цi
ознаки включають, окрiм iншого, валюту, яка не є вiльно конвертованою за межами України, обмеження та контроль у валютнiй
сферi, а також високу iнфляцiю. Також вплив на господарську дiяльнiсть Компанiї мають наступнi фактори: • нестабiльнiсть
законодавства • прийняття обмежуючих ринкових вiдносин та актiв органами державної влади • адмiнiстративне втручання
уряду в процес цiноутворення • наявнiсть складної дозвiльної процедури у будiвництвi • зменшення реальних доходiв населення
3. Концептуальна основа Основа пiдготовки iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть (далi – фiнансова звiтнiсть) була пiдготовлена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Нижче наведено основнi положення облiкової полiтики, що
використовувалися пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв,
поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше. Ця фiнансова звiтнiсть подана у тисячах українських гривень. Українська гривня є
нацiональною валютою України. Всi значення наведенi з округленням до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше. Основнi
бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики. Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ
вимагає вiд керiвництва припущень та розрахункiв, що впливають на застосування облiкової полiтики та показанi суми активiв i



зобов‘язань, а також доходiв та витрат. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за
iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких робляться судження щодо балансової вартостi активiв та
зобов’язань, iнформацiя про яку недоступна з iнших джерел. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва iнформацiї
про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.
Асоцiйованi компанiї – це всi компанiї, на дiяльнiсть яких Компанiя може чинити суттєвий вплив, проте не контролює їх. Як
правило, така ситуацiя передбачає володiння вiд 20% до 50% прав голосу. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за
методом участi в капiталi i спочатку визнаються за первiсною вартiстю. Iнвестицiї Компанiї в асоцiйованi компанiї включають
гудвiл, визначений при придбаннi, за вирахуванням будь-яких накопичених збиткiв вiд знецiнення. При визначеннi гудвiлу
враховується частка у капiталi об’єкта придбання, якою покупець володiв ранiше, що коригується за справедливою вартiстю; при
цьому вiдповiдний прибуток чи збиток облiковується у звiтi про сукупнi доходи. Перерахунок iноземної валюти. Для оцiнки
статей, включених до фiнансової звiтностi Компанiї, було використано валюту первинного економiчного середовища, в якому
працює Компанiя (функцiональна валюта)., якою є українська гривня. Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються за офiцiйним
обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають внаслiдок розрахунку за
операцiями в iноземнiй валютi, включаються до складу прибутку чи збитку за курсом обмiну на цю дату. Монетарнi активи та
зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються у гривнi за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на дату балансу.
Прибутки та збитки вiд курсової рiзницi внаслiдок перерахунку активiв та зобов’язань вiдображаються в iнших доходах/(витратах)
або у фiнансових доходах та фiнансових витратах у складi прибутку чи збитку. Фiнансовi iнструменти. Фiнансовi iнструменти
вiдображаються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Справедлива вартiсть – це
сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов’язання пiд час здiйснення угоди на
загальних умовах мiж добре обiзнаними непов’язаними сторонами, що дiють на добровiльних засадах. Справедлива вартiсть
являє собою поточну цiну пропозицiї для фiнансових активiв та цiну попиту для фiнансових зобов’язань, що котируються на
активному ринку. Стосовно активiв та зобов’язань iз ринковими ризиками, що взаємно компенсуються, Компанiя може
використовувати середнi ринковi цiни для визначення справедливої вартостi позицiї iз ризиками, що взаємно компенсуються, та
застосовувати до чистої вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї. Фiнансовий iнструмент вважається таким,
що котирується на активному ринку, якщо котирування цього фiнансового iнструменту є вiльно та регулярно доступними на
фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї та якщо цi котирування вiдображають фактичнi та регулярнi ринковi операцiї, що
здiйснюються на загальних умовах. Для визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо яких вiдсутня
iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методики оцiнки, як модель дисконтування грошових
потокiв, оцiночнi моделi, що базуються на даних про останнi угоди, здiйсненi мiж непов’язаними сторонами, та аналiз фiнансової
iнформацiї про об’єкти iнвестування. Застосування методик оцiнки може вимагати припущень, що не пiдкрiпленi ринковими
даними. У цiй фiнансовiй звiтностi iнформацiя розкривається у тих випадках, коли замiна будь-якого такого припущення
можливим альтернативним варiантом може призвести до суттєвої змiни суми прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи
зобов’язань. Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя розподiляє свої фiнансовi активи за наступними категорiями: (а) кредити
та дебiторська заборгованiсть i (б) фiнансовi активи для подальшого продажу. Кредити та дебiторська заборгованiсть – це
непохiднi фiнансовi активи, що не котируються на активному ринку, з фiксованими платежами або такими, що можуть бути
визначенi, крiм тих фiнансових активiв, якi Компанiя має намiр продати негайно або у короткiй перспективi. Всi iншi фiнансовi
активи включено до категорiї iнвестицiй для подальшого продажу Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя списує
фiнансовi активи з балансу, коли (а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою
чиннiсть або (б) Компанiя передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв або уклала угоду про передачу,
i при цьому (i) також передала в основному всi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням активами, або (ii) Компанiя не передала
та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинила здiйснювати контроль. Контроль вважається
збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов’язанiй сторонi без внесення
додаткових обмежень на перепродаж. Iнвестицiї для подальшого продажу. Iнвестицiї для подальшого продажу, що котируються
на активному ринку, облiковуються за справедливою вартiстю. Iнвестицiї, не зареєстрованi на фондових бiржах, вiдображенi за
первiсною вартiстю за вирахуванням знецiнення. Процентнi доходи, заробленi по боргових цiнних паперах для подальшого
продажу, обчислюються за методом ефективної процентної ставки та вiдображаються у складi прибутку чи збитку. Дивiденди по
дольових iнструментах для подальшого продажу вiдображаються у складi прибутку чи збитку, коли встановлено права Компанiї
на одержання виплат та можливе надходження економiчних вигод. Усi iншi елементи змiн справедливої вартостi вiдстроченi у
складi капiталу до моменту, коли визнання iнвестицiї буде припинене або коли iнвестицiя виявиться знецiненою. У такий
момент кумулятивний прибуток або збитки вiдносяться на прибуток чи збиток. Збитки вiд знецiнення визнаються у складi
прибутку чи збитку по мiрi їх понесення в результатi однiєї або кiлькох подiй («збитковi подiї»), що вiдбулися пiсля початкового
визнання iнвестицiй для подальшого продажу. Значне або тривале зниження справедливої вартостi дольового цiнного паперу до
рiвня, нижчого за його первiсну вартiсть, є свiдченням того, що такий фiнансовий iнструмент знецiнений. Накопичений збиток
вiд знецiнення, що оцiнюється як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю мiнус будь-який збиток
вiд знецiнення активу, ранiше визнаний у складi прибутку чи збитку, вилучається з капiталу та визнається у прибутку чи збитку.
Збитки вiд знецiнення дольових iнструментiв не сторнуються через прибуток чи збиток. Якщо в наступному перiодi справедлива
вартiсть боргового iнструменту для подальшого продажу збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно вiднесене до подiї,
яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку, то збиток вiд знецiнення сторнується через
прибуток чи збиток поточного перiоду. Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю (умовною
вартiстю) за вирахуванням подальшої амортизацiї та знецiнення. Вiдповiдно до звiльнення за МСФЗ 1, умовна вартiсть на 1 сiчня
2012 року була визначена як справедлива вартiсть основних засобiв на цю дату i базувалась на попередньому досвiдi та iнших
факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких робляться судження щодо балансової
вартостi активiв, а також, частково, на результатах оцiнки зовнiшнiх незалежних оцiнникiв. У подальшому придбанi Компанiєю
основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об’єкту основних засобiв включає витрати,
безпосередньо пов’язанi з його придбанням. Первiсна вартiсть активiв, створених самими компанiями Компанiї, складається з



вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат. Вартiсть замiни тих
компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується.
Iншi подальшi витрати капiталiзуються лише у випадку, якщо вони призводять збiльшення майбутнiх економiчних вигод,
пов’язаних з об’єктом основних засобiв. Усi iншi витрати визнаються у прибутку чи збитку у складi витрат у тому перiодi, в якому
вони були понесенi. Визнання основних засобiв припиняється пiсля їх вибуття або якщо тривале використання активу, як
очiкується, не принесе майбутнiх економiчних вигод. Прибуток та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння
суми надходжень iз балансовою вартiстю активiв та визнаються у складi прибутку чи збитку. Амортизацiя основних засобiв
нараховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом
наступних строкiв корисного використання активiв: Строк експлуатацiї, рокiв Будiвлi та споруди 25-60 Виробниче обладнання 3-
15 Iнше (меблi, офiсне обладнання, удосконалення орендованого майна) 3-5 Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку
Компанiя отримала би у теперiшнiй момент вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та
строк експлуатацiї даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку експлуатацiї.
Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю, якщо Компанiя має намiр використовувати актив до кiнця фiзичного строку його
експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їх корисного використання переглядаються та, за необхiдностi, коригуються
на кожну звiтну дату. Незавершене будiвництво являє собою передплату за основнi засоби i вартiсть основних засобiв,
будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх вводу в експлуатацiю. Знецiнення
нефiнансових активiв. Активи, строк експлуатацiї яких є необмеженим, не амортизуються, а аналiзуються щороку на предмет
знецiнення. Активи, якi амортизуються, аналiзуються на предмет знецiнення у випадку будь-яких подiй або змiн обставин, якi
свiдчать про те, що вiдшкодування повної балансової вартостi активу може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається
у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу – це його
справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання активу, залежно вiд того, яка з них бiльша.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля початкового визнання фiнансовi зобов’язання, кредити та дебiторська
заборгованiсть Компанiї оцiнюються за амортизованою вартiстю. Амортизована вартiсть розраховується iз використання методу
ефективної процентної ставки, а для фiнансових активiв визначається за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо такi є. Премiї
та дисконти, в тому числi початковi витрати на проведення операцiї, включаються до балансової вартостi вiдповiдного
iнструмента та амортизуються iз використанням ефективної процентної ставки iнструмента. Справедливою вартiстю фiнансових
активiв та зобов’язань зi строком менше одного року вважається їх номiнальна вартiсть за вирахуванням розрахункових
коригувань за кредитом. Справедлива вартiсть фiнансових зобов’язань визначається на основi майбутнiх грошових потокiв за
договором, дисконтованих iз застосуванням поточних ринкових процентних ставок для подiбних фiнансових iнструментiв,
iнформацiя про якi є доступною для Компанiї. Прибуток та збитки вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiй для подальшого
продажу визнаються безпосередньо у складi капiталу. Для оцiнки справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Компанiя
використовує рiзнi методики та робить припущення, що базуються на ринкових умовах, якi iснують станом на звiтну дату. У
випадку продажу активiв для подальшого продажу або вибуття iншим чином, до розрахунку чистого прибутку вiд такої операцiї
включається кумулятивний прибуток або збиток, визнаний у складi капiталу. Якщо у складi капiталу було визнане зменшення
справедливої вартостi активiв для подальшого продажу i iснують об’єктивнi ознаки знецiнення активiв, визнаний у складi
капiталу збиток переноситься з капiталу та включається до розрахунку чистого прибутку, навiть якщо визнання активiв не
припинилося. Податки на прибуток. Поточний податок на прибуток розраховується вiдповiдно до вимог податкового
законодавства, яке є чинним або набуде чинностi станом на звiтну дату. Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути
сплачена податковим органам або ними вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi
перiоди. Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат. Вiдстрочений податок на
прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць,
що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї
залежно вiд того, яка з цих сум менша. Вартiсть товарно-матерiальних запасiв визначається за методом середньозваженої
собiвартостi. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату
працi, iншi прямi витрати та вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розподiленi на пiдставi нормальної виробничої потужностi,
але не включає витрат за позиковими коштами. Чиста вартiсть реалiзацiї – це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi нормального
ведення бiзнесу за вирахуванням витрат на доведення запасiв до завершеного стану та витрат на збут. Дебiторська заборгованiсть
за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
дебiторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а в подальшому оцiнюється за амортизованою
вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки за мiнусом резервiв на знецiнення. Резерв на знецiнення
дебiторської заборгованостi створюється у тому випадку, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати
всю суму заборгованостi вiдповiдно до первинних умов Аванси виданi. Аванси виданi облiковуються за первiсною вартiстю.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, депозити до запитання в банках,
iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний термiн яких не перевищує трьох мiсяцiв. Суми, використання яких
обмежене, виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух грошових коштiв. Акцiонерний
капiтал. Простi акцiї класифiковано як капiтал. Витрати, безпосередньо пов’язанi з емiсiєю нових акцiй, облiковуються як
зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. Будь-яке перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над
номiнальною вартiстю випущених акцiй показано як емiсiйний дохiд. Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов’язання та
вираховуються з капiталу, тiльки якщо вони оголошенi до чи на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у примiтках
до фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати або запропонованi чи оголошенi пiсля звiтної дати, але до
ухвалення фiнансової звiтностi до випуску. Позиковi кошти. Позиковi кошти облiковуються за амортизованою вартiстю iз
використанням методу ефективної процентної ставки. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська
заборгованiсть (фiнансовi зобов’язання). Принцип початкового визнання та оцiнки кредиторської заборгованостi за основною
дiяльнiстю та iншої кредиторської заборгованостi вiдповiдає описаному вище принципу початкового визнання та оцiнки



фiнансових iнструментiв. У подальшому iнструменти з фiксованим строком погашення переоцiнюються за амортизованою
вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть обчислюється з урахуванням витрат на
проведення операцiї, а також всiх премiй та дисконтiв при розрахунку. Фiнансовi зобов’язання без фiксованого строку погашення
у подальшому облiковуються за справедливою вартiстю. Аванси отриманi. Аванси отриманi облiковуються у розмiрi початково
одержаних сум. Резерви зобов’язань та вiдрахувань. Резерви зобов’язань та вiдрахувань – це не фiнансовi зобов’язання, якi
визнаються, коли Компанiя має теперiшнє юридичне або передбачуване зобов'язання в результатi минулих подiй, iснує
ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання потрiбно буде вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання можна
розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, що, як очiкується, будуть
необхiдними для погашення зобов’язань, iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка вiдображає поточнi
ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов’язанню. Збiльшення резерву з плином часу визнається як
процентнi витрати. Умовнi активи та зобов’язання. Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього
розкривається у випадку ймовiрностi притоку економiчних вигод. Винагороди працiвникам. Компанiя робить на користь своїх
працiвникiв передбачене законодавством вiдрахування - єдиний соцiальний внесок. Внесок розраховується як процент вiд
поточної валової суми заробiтної плати та вiдноситься на витрати по мiрi їх здiйснення. Визнання доходiв. Доходи включають
виручку вiд реалiзацiї збiрних залiзобетонних конструкцiй (плити перекриття, перемички, палi, огорожi, колони, ригеля, плити
балконнi та для лоджiй, фундаменти стрiчковi), товарного бетону та дохiд вiд наданих послуг. Компанiя визнає доходи, якщо їх
суму можна визначити з достатнiм рiвнем точностi, iснує ймовiрнiсть отримання Компанiєю майбутнiх економiчних вигод i
дотримано конкретних критерiїв по кожному напрямку дiяльностi Компанiї, як описано нижче. Сума доходу вважається такою,
що не може бути достовiрно оцiнена до тих пiр, поки всi умовнi зобов’язання, пов’язанi з реалiзацiєю, не будуть врегульованi.
Оцiнки доходiв Компанiї базуються на результатах минулих перiодiв з урахуванням категорiй покупцiв, видiв операцiй та
специфiки кожної угоди. Якщо Компанiя виступає у ролi агента, в iнших операцiйних доходах вiдображається комiсiйна
винагорода, а не валовий дохiд. Податок на додану вартiсть. ПДВ в Українi, де переважно зосереджена дiяльнiсть Компанiї,
розраховується за двома ставками: 20% при продажу на внутрiшньому ринку та iмпортi товарiв, робiт чи послуг та 0% при
експортi товарiв. Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi
доходи та витрати включають процентнi витрати за позиковими коштами, збитки вiд дострокового погашення кредитiв,
процентнi доходи вiд вкладених коштiв, дохiд вiд виникнення фiнансових iнструментiв i прибутки та збитки вiд курсових рiзниць
за фiнансовою дiяльнiстю. Всi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням
ефективної процентної ставки. Процентнi доходи визнаються по мiрi їх нарахування з урахуванням ефективної доходностi активу.
Необоротнi активи, що утримуються для продажу. Необоротнi активи та лiквiдацiйнi Компанiї (до складу яких можуть входити як
необоротнi, так i оборотнi активи) показуються у балансi як «Необоротнi активи, що утримуються для продажу», якщо їх
балансова вартiсть буде переважно реалiзована у ходi операцiї з продажу протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати. Активи
вiдносяться до iншої категорiї, якщо вони вiдповiдають усiм наступним критерiям: а) активи можна продати невiдкладно у
наявному станi; б) керiвництво Компанiї ухвалило та затвердило до виконання активний порядок дiй з пошуку покупця; в)
активи виводяться на ринок для продажу за розумною цiною; г) продаж планується протягом одного року; та д) вiрогiднiсть того,
що до планiв продати актив будуть внесенi значнi змiни або план буде скасований, невисока. Для цiлей класифiкацiї на кiнець
поточного звiтного перiоду необоротнi активи або лiквiдацiйнi Компанiї, якi у балансi поточного звiтного перiоду вiднесенi до
категорiї тих, що утримуються для продажу, не переводяться до iншої категорiї та показуються у балансi без змiн. Лiквiдацiйна
Компанiя – це активи (оборотнi або необоротнi), якi будуть реалiзованi шляхом продажу або iншим чином як єдина Компанiя у
межах окремої операцiї, та зобов’язання, безпосередньо пов’язанi з зазначеними активами, якi будуть переданi у ходi такої
операцiї. Гудвiл включається до лiквiдацiйної Компанiї, якщо ця Компанiя мiстить елемент у межах одиницi, що генерує грошовi
кошти, на яку був вiднесений гудвiл при придбаннi. Необоротнi активи – це активи, що включають суми, якi, як очiкується, будуть
вiдшкодованi або отриманi протягом бiльше нiж дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати. Як оборотна, так i необоротна частина
активу переводиться до iншої категорiї у разi необхiдностi. Активи, що утримуються для продажу, або лiквiдацiйнi Компанiї у
цiлому оцiнюються за їх балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на реалiзацiю у залежностi вiд
того, яка з них менша. Активи, що утримуються для продажу, або лiквiдацiйнi Компанiї не амортизуються. Зобов’язання,
безпосередньо пов’язанi з лiквiдацiйною Компанiєю, якi будуть переданi у межах операцiї з вибуття, переводяться до iншої
категорiї та показуються у балансi окремим рядком. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю
(модель собiвартостi). Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення
первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом наступних строкiв корисного використання активiв. 4. Основнi
бухгалтерськi оцiнки та судження Справедлива вартiсть основних засобiв та iнвестицiйної власностi. Для розрахунку
справедливої вартостi основних засобiв та iнвестицiйної власностi потрiбнi суттєвi судження. Переоцiнена сума основних засобiв
та iнвестицiйної власностi визначалась переважно на основi ринкових цiн на аналогiчну нерухомiсть. При проведеннi оцiнки за
цим методом незалежнi оцiнювачi застосовували такi основнi судження та оцiнки: • Вибiр джерел iнформацiї про ринковi цiни; •
Визначення порiвнянних даних про аналогiчнi активи, а також вiдповiдних коригувань, необхiдних для вiдображення
вiдмiнностей у технiчних характеристиках та станi нових та iснуючих об’єктiв. Вiдмiнностi мiж iнвестицiйною власнiстю та
нерухомим майном, яке займає сам власник. Окремi об’єкти нерухомостi включають компоненти, якi використовуються для
отримання орендного доходу чи збiльшення вартостi об’єкта, та компоненти, якi використовуються для надання послуг чи в
адмiнiстративних цiлях. Якщо цi компоненти можуть бути реалiзованi (чи зданi в оренду за договором фiнансової оренди) окремо,
Компанiя облiковує їх окремо. Якщо цi компоненти не можуть бути реалiзованi окремо, об’єкт нерухомостi облiковується як
iнвестицiйна власнiсть лише у тому випадку, якщо для надання послуг або в адмiнiстративних цiлях використовується незначна
частина об’єкта. Для визначення того, чи є додатковi послуги настiльки значними, що об’єкт не може вважатись iнвестицiйною
власнiстю, використовуються професiйнi судження. Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство
України знаходиться на етапi розвитку, внаслiдок чого можуть iснувати вiдмiнностi у його застосуваннi. Операцiї з пов’язаними
сторонами. У ходi господарської дiяльностi Компанiя здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. Пiдставою для судження щодо
ринкової цiни в операцiї мiж пов’язаними сторонами є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з непов’язаними сторонами



та аналiз ефективної процентної ставки. 5. Пояснення щодо переходу на МСФЗ Датою переходу товариства на МСФЗ є 1 сiчня
2012 року. Перехiд на МСФЗ здiйснений вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi». У цих примiтках пояснюються основнi господарськi операцiї, виконанi Товариством, а також
пiдготовленою згiдно МСФЗ-1 фiнансовiй звiтностi за станом на 31 грудня 2014 р. i за рiк, що завершився 31 грудня 2015 року.
БАЛАНС Стаття Станом на 31.12.2016р Станом на 31.03.2017р Примiтки Згiдно з МСФЗ, тис. грн.. Згiдно з МСФЗ, тис. грн..
АКТИВ I. Необоротнi активи Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть 218 217 первiсна вартiсть 317 317 накопичена
амортизацiя 99 100 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Основнi засоби: залишкова вартiсть 33299 33970 первiсна вартiсть 40006
41346 знос 6707 7376 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств iншi
фiнансовi iнвестицiї Довгострокова дебiторська заборгованiсть Вiдстроченi податковi активи Iншi необоротнi активи Усього за
роздiлом I 33517 34187 II. Оборотнi активи Запаси 32586 31409 Виробничi запаси 11258 11554 Незавершене виробництво 3011
2661 Готова продукцiя 18317 17194 Товари Векселi одержанi Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 32563 47240
Дебiторська заборгованiсть: за виданими авансами 3386 2057 з бюджетом 429 408 у тому числi з податку на прибуток 258 339
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1742 5722 Поточнi фiнансовi iнвестицiї Грошовi кошти та їх еквiваленти: 7734 2933
готiвка 0 18 Рахунки в банках 7734 2915 Витрати майбутнiх перiодiв 33 40 Iншi оборотнi активи 2439 2142 Усього за роздiлом II
80912 91951 III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття Баланс 114429 126138 ПАСИВ I. Власний капiтал
Зареєстрований капiтал 21704 21704 Капiтал у дооцiнках 8331 8331 Додатковий капiтал Резервний капiтал 2144 2144
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -2627 -2499 Неоплачений капiтал Вилучений капiтал Усього за роздiлом I 29552
29680 II. Довгостроковi зобов”язання i забезпечення Вiдстроченi податковi зобов»язання Довгостроковi кредити банку Iншi
довгостроковi зобов»язання 50000 50000 Довгостроковi забезпечення Цiльове фiнансування Усього за роздiлом II 50000 50000 III.
Поточнi зобов'язання i забезпечення Короткостроковi кредити банкiв Поточна заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 11958 25579 Поточнi зобов'язання за розрахунками: з
бюджетом 939 1361 У тому числi податок на прибуток Розрахунки зi страхування 623 682 Розрахунки з оплати працi 2183 2388
Поточна кредиторська заборгованiсть за оержаними авансами 13857 12244 Поточнi забезпечення 1825 2218 Поточна
кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 2950 1770 Iншi поточнi зобов'язання 542 216 Усього за роздiлом III 34877
46458 IV. Доходи,пов»язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття Баланс 114429 126138
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ Стаття За I квартал 2017 р. За I квартал 2016 р. Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї
продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 99426 65552 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (76904) (50593) Валовий:
прибуток 22522 14959 збиток Iншi операцiйнi доходи 368 248 Адмiнiстративнi витрати (3596) (2975) Витрати на збут (16737)
(11147) Iншi операцiйнi витрати (864) (588) Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: прибуток 1693 497 збиток Доход вiд
участi в капiталi Iншi фiнансовi доходи 18 Iншi доходи 172 Фiнансовi витрати (1709) (2580) Втрати вiд участi в капiталi Iншi
витрати Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування: прибуток 156 збиток (2065) Податок на прибуток вiд
звичайної дiяльностi (28) Дохiд з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi:
прибуток 128 збиток (2065) Iнший сукупний прибуток Основнi засоби: переоцiнка Податок на прибуток Iнший сукупний
прибуток пiсля оподаткування Загальний сукупний прибуток за рiк 128 (2065) УЗГОДЖЕННЯ Узгодження власного капiталу не
вiдбувалось ,тому що у звiтностi вiдображений за МСФЗ та наведено в таблицi: Показник Власний капiтал вiдображений у
фiнансовiй звiтностi на 31.12.2016р. Власний капiтал вiдображений у фiнансовiй звiтностi на 31.03.2017р. Примiтки Власний
капiтал за МСФЗ 29552 29680 Чистий прибуток/збиток вiдображено у звiтностi за МСФЗ наведено в таблицi: Показник Чистий
прибуток/збиток за I квартал 2017 рiк Примiтки Чистий прибуток/збиток за МСФЗ 128 6. Безперервнiсть дiяльностi Компанiї Ця
фiнансова звiтнiсть складена з урахуванням припущення щодо безперервностi дiяльностi Компанiї у майбутньому. Керiвництво не
має пiдстав вважати, що Компанiя виявиться неспроможною продовжувати безперервну дiяльнiсть. Керiвництво Компанiї
вважає, що припущення про подальше безперервне функцiонування є доречним з огляду на його очiкування щодо можливого
покращення економiчної та податкової ситуацiї в Українi. 7. Операцiї з пов’язаними особами. Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi за
МСФЗ сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу, знаходиться пiд спiльним
контролем або може мати суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. Пiд час розгляду
кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих
вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi 8. Основнi засоби Виробничий комплекс Компанiї розташований на земельнiй дiлянцi,
що видiлена у постiйне користування вiдповiдно до Державного акту на право постiйного користування землею №II-КВ
№006748 вiд 18 травня 2001 року. Справедлива вартiсть була визначена незалежними оцiнювачами на пiдставi ринкових цiн.
Отримана переоцiнена вартiсть основних засобiв була використана у якостi умовної вартостi для цiлей переходу на МСФЗ
вiдповiдно до МСФЗ 1. Майно в заставi вiдсутнє. У таблицi представлена iнформацiя про рух основних засобiв. На 31.12.2016
Первiсна (переоцiнена) вартiсть 40006 Накопичена амортизацiя та знецiнення 6707 Балансова вартiсть 33299 Змiни балансової
вартостi I квартал 2017 р. Надiйшло 1340 Вибуло Нарахована амортизацiя 669 Вибуло амортизацiї На 31.03.2017 Первiсна
(переоцiнена) вартiсть 41346 Накопичена амортизацiя та знецiнення 7376 Балансова вартiсть 33970 9. Нематерiальнi активи
Групи нематерiальних активiв Залишок на 31.03.2017 первiсна вартiсть накопичена амортизацiя Авторськi та су- мiжнi з ними
права 8 8 Iншi нематерiальнi активи 309 92 Разом 317 100 10. Товарно-матерiальнi запаси У тисячах українських гривень
31.12.2016 31.03.2017 Сировина 11258 11554 Незавершене виробництво 3011 2661 Готова продукцiя 18317 17194 Всього
товарно-матерiальних запасiв 32586 31409 11. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська
заборгованiсть У тисячах українських гривень 31.12.2016 31.03.2017 Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 42453
57130 Мiнус: резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за основною дiяльнiстю 9890 9890 Iнша дебiторська
заборгованiсть 1742 5722 Мiнус: резерв сумнiвних боргiв по iншiй дебiторськiй заборгованостi Всього дебiторської заборгованостi
34305 52962 Iншi оборотнi активи 2439 2142 Аванси виданi 3386 2057 Всього дебiторської заборгованостi за основною
дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi 40130 57161 Дебiторська заборгованiсть виражена у гривнях. Справедлива
вартiсть дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її балансовiй вартостi. Аналiз дебiторської заборгованостi за кредитною
якiстю наведено далi: 31 березня 2017 р. У тисячах українських гривень Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю Iнша
дебiтор-ська забор-гованiсть Не прострочена та не сумнiвна заборгованiсть: 47240 5722 Всього не простроченої та не знецiненої



заборгованостi 47240 5722 Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть - - - прострочена менше 30 днiв - - - прострочена 30-90
днiв - - - прострочена 90-180 днiв - - - прострочена 180-360 днiв - - - прострочена понад 360 днiв - - Всього простроченої, але не
сумнiвної заборгованостi - - Всього сумнiвної дебiторської заборгованостi - - Мiнус резерв сумнiвних боргiв - - Всього знецiненої
заборгованостi - - Всього фiнансової дебiторської заборгованостi 47240 5722 12. Грошовi кошти та їх еквiваленти та банкiвськi
депозити Усi залишки на банкiвських рахунках не простроченi та не знецiненi. У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 р.
31 березня 2017 р. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 7734 2933 В тому числi: готiвка 18 Рахунки в банках 7734 2915 Всього
грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв та банкiвських депозитiв 7734 2933 13. Акцiонерний капiтал У тисячах українських гривень
Кiлькiсть акцiй (штук) Загальна сума акцiонерного капiталу,грн.. На 1 сiчня 2017 р. 21 703 602 21 703 602 Збiльшення номiнальної
вартостi акцiй - - На 31 березня 2017 р. 21703 602 21 703 602 Станом на 31 березня 2017 року ухвалений до випуску, випущений
та повнiстю оплачений акцiонерний капiтал складався зi 86 814 408 штук простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривня за
акцiю. Кожна проста акцiя має один голос при голосуваннi. 14. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
кредиторська заборгованiсть У тисячах українських гривень 31 грудня 2016 р. 31 березня 2017 р. Кредиторська заборгованiсть за
основною дiяльнiстю 11958 25579 Iнша кредиторська заборгованiсть 542 216 Всього фiнансової кредиторської заборгованостi
12500 25795 Аванси отриманi 13857 12244 Податки до сплати 939 1361 Винагороди та податки на винагороди працiвникам
2806 3070 Розрахунки по дивiдендах - Всього кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої кредиторської
заборгованостi 30102 42470 15. Дохiд вiд реалiзацiї У тисячах українських гривень I квартал 2016 р I квартал 2017 р Торгiвля
будiвельними матерiалами та продаж будiвельних послуг 65552 99426 Орендний дохiд Транспортнi послуги Всього доходiв
65552 99426 16. Чистий результат вiд операцiй з цiнними паперами Чистий результат вiд операцiй з цiнними паперами включає
прибуток та збитки вiд реалiзацiї цiнних паперiв для подальшого продажу та знецiнення цих цiнних паперiв, визнанi протягом
вiдповiдних перiодiв. На протязi 2012р. компанiєю проведено коригування вартостi цiн по Договорах купiвлi-продажу цiнних
паперiв, що привело до отримання збитку в сумi 12270 тис.гривень, за 2013 рiк по договорах купiвлi –продажу цiнних паперiв
отримано прибуток в сумi 1330 тис.грн., у I кварталi 2017 р. операцiї з купiвлi-продажу цiнних паперiв не здiйснювались. 17 .
Види витрат У тисячах українських гривень I квартал 2017 р Сировина та матерiали 80508 Заробiтна плата та вiдповiднi внески
до фондiв соцiального страхування 14917 Амортизацiйнi витрати 670 Iншi витрати 2006 Всього операцiйних витрат 98101
Включенi до таких категорiй: - собiвартiсть реалiзованої продукцiї 76904 - загальнi та адмiнiстративнi витрати 3596 - витрати на
реалiзацiю 16737 - iншi операцiйнi витрати 864 Всього операцiйних витрат 98101 18. Iншi операцiйнi витрати, чиста сума У
тисячах українських гривень I квартал 2017 р Знецiнення дебiторської заборгованостi та авансiв виданих Витрати на утримання
соцiальної iнфраструктури Iншi операцiйнi витрати 864 Всього iнших операцiйнi витрат, чиста сума 864 19. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв: У тисячах українських гривень I квартал 2017 р Витрати з
поточного податку (28) Вiдстрочений податок на прибуток - Витрати з податку на прибуток 28 Вивiрення очiкуваних та
фактичних податкових витрат наведено нижче: У тисячах українських гривень I квартал 2017 р Прибуток (збиток) до
оподаткування 156 Податковий ефект доходiв та витрат що не вираховуються для цiлей оподаткування 0 Прибуток (збиток) до
оподаткування згiдно податковими вимогами 156 Протягом I кварталу 2017 року податок на прибуток в Українi стягувався з суми
оподатковуваних доходiв за вирахуванням валових витрат за ставкою 18%. 20. Умовнi та iншi зобов’язання Податкове, валютне
та митне законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто змiнюється. Судовi процедури. У ходi нормального
ведення бiзнесу Компанiя час вiд часу одержує претензiї. Компанiя має розробленi та узгодженi з комiтетом екологiї норми по
викидам, а також по каналiзацiйних стоках. Програмою розробленою заводом по реконструкцiї бетонозмiшувального вузла
передбачена установка ефективних фiльтрiв, що значно зменшує викиди шкiдливих речовин в навколишнє середовище. Тому
екологiчнi питання не можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства. 21. Операцiйнi ризики У ходi своєї дiяльностi
Компанiя наражається на численнi фiнансовi ризики: ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, цiновий ризик та ризик
процентної ставки грошових потокiв), кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Фiнансовi ризики виникають у зв’язку з такими
фiнансовими iнструментами: iнвестицiї для подальшого продажу, кредити виданi, фiнансова дебiторська заборгованiсть,
банкiвськi депозити, грошовi кошти та їхнi еквiваленти, кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю, iнша кредиторська
заборгованiсть та позиковi кошти. Полiтика управлiння ризиками спрямована на виявлення та аналiз ризикiв, що можуть мати
вплив на Компанiю та її дiяльнiсть, визначення припустимих рiвнiв ризику та вiдповiдних механiзмiв контролю, монiторинг та
управлiння ризиками у встановлених межах. Кредитний ризик - це ризик фiнансових збиткiв внаслiдок невиконання покупцем
або стороною фiнансового iнструменту своїх договiрних зобов’язань. Вiн виникає переважно у зв’язку з дебiторською
заборгованiстю покупцiв. Кредитний ризик виникає щодо грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв, а також непогашених кредитiв та
дебiторської заборгованостi. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється на рiвнi Компанiї шляхом встановлення лiмiтiв за
окремими контрагентами. Управлiння лiквiднiстю Компанiї здiйснюється на основi прогнозу грошових потокiв. Процес
управлiння лiквiднiстю Компанiї спрямований на пiдтримання достатнього резерву лiквiдностi, щоб мати змогу здiйснювати
виплати за зобов’язаннями при настаннi їх строку у стандартних та складних умовах, у той же час уникаючи надлишкових
збиткiв та загроз репутацiї Компанiї. 22. Подiї пiсля звiтної дати У Компанiї не вiдбулись подiї пiсля звiтної дати, якi могли б
вплинути на представлену фiнансову звiтнiсть.
Директор Дмитренко В.Л
Головний бухгалтер Литвякова Т.Л.
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