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

Дмитренко Вiктор Леонiдович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.10.2017

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 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

26.10.2017

2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

26.10.2017

http://www.dzzbk.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

(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 праовичнiв,
про прийняття рiшення 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. 28.09.2017 року Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2809/1 вiд
28.09.2017 року) було прийняте рiшення про приватне розмiщення вiдсоткових, iменних,
звичайних (незабезпечених) облiгацiї пiдприємства серiї N у кiлькостi 30 000 (тридцять тисяч)
штук на загальну суму 30 000 000,00 (тридцять мiльйонiв) гривень. 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. Iнша
iнформацiя вiдсутня.

III. Основні відомості про емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК"

1. Повне найменування
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)

380
23.61 Виготовлення виробiв iз бетону для
будiвництва, 23.63 Виробництво бетонних
розчинiв, готових для використання, 25.11
Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i
частин конструкцiй

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

Вищим органом ПАТ "ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД
ЗБК" є Загальнi збори акцiонерiв. У Товариствi
створенi: - виконавчий орган – Директор; Наглядова рада; - Ревiзiйна комiсiя.

10. Органи управління підприємства
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. Організаційноправова форма

Асоціація

3. Код за ЄДРПОУ

34770377

4. Місцезнаходження

5. Опис

02140, м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 3
Емiтент є одним iз 15 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

01.07.2017

01.07.2017

д/н

д/н, д/н

Опис

Посади корпоративного секретаря на пiдприємствi не iснує.

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

Голова Наглядової ради
Шевчук Анатолiй Сергiйович

АС 612451 06.11.1999 Луцьким МВ УМВС України в Волинський
областi
1983
вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка,
2005 р., спецiальнiсть правознавство, квалiфiкацiя юрист.
12

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

ТОВ «Юридична фiрма «Прокопенко, Чуйко та партнери», старший
юрист.

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 в звiтному перiодi не вiдбувалося.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа призначена строком на 1 рiк. Стаж роботи (рокiв) 12. Попереднi посади:старший юрист в ТОВ "Юридична фiрма
"Прокопенко, Чуйко та партнери". Посадова особа працює з 2008
року по теперiшнiй час старшим юристом в ТОВ "Юридична фiрма
"Прокопенко, Чуйко та партнери", мiсцезнаходження: 03057, м.
Київ, вул. Олександра Довженка, буд. 8, кв. 9. Голова Наглядової
ради Шевчук А.С. є представником акцiонера Товариства Компанiї
«ХОГАРТ IНДАСТРIЗ ЛIМIТЕД».

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Член Наглядової ради
Прокопенко Олексiй Юрiйович

СН 212133 21.05.1996 Радянським РУ ГУ МВС України в мiстi
Києвi

4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1977
вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiалiст
права.
20
ТОВ "Юридична фiрма "Прокопенко, Чуйко та партнери",
заступник директора
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 в звiтному перiодi не
вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 20.
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.
Директор
Дмитренко Вiктор Леонiдович

ТТ 224430 01.04.2014 Дарницький РВ ГУДМС України в мiстi
Києвi
1968
вища, Чернiгiвський нацiональний педагогiчний унiверситет
15
ПАТ "Будiндустрiя", директор
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 виробничогосподарську 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
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

Член Наглядової ради
Демченко Станiслав Анатолiйович

д/н д/н 25.07.2017 д/н

1968
вища, Київський педагогiчний iнститут, 1984 р., спецiальнiсть
математика з основами iнформатики, квалiфiкацiя вчитель
математики, iнформатики та обчислювальної технiки.
26
ПП «Розбуд», заступник директора.
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 в звiтному перiодi не
вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 26.
Попереднi посади: заступник директора в ПП "Розбуд". Посадова
особа працює з 2007 р. по теперiшнiй час ПП «Розбуд»
заступником директора. Член Наглядової ради Демченко С.А.. Є
незалежним директором Товариства.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування

Член Наглядової ради
Дубецький Олександр Павлович

д/н д/н 30.06.2017 д/н

1983
вища, Нацiональний Авiацiйний унiверситет, 2017 р., спецiальнiсть
будiвництво, квалiфiкацiя бакалавр.
2
ТОВ «Фундамент-Сервiс», директор.
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 в
звiтному перiодi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж роботи (рокiв) - 2. Попереднi посади: директор в ТОВ
"Фундамент-Сервiс". Посадова особа до 05.03.2015 р. не працював;
з 05.03.2015 р. по 28.01.2016 р. ТОВ «Київ Комфорт Сервiс»,
директор; з 29.01.2016 р. по 03.01.2017 р. ТОВ «ФундаментСервiс», директор. Член Наглядової ради Дубецький О.П. є
незалежним директором Товариства. Зголи фiзичної особи на
розкриття паспортних даних не надано.
Член Наглядової ради
Ружицький Iгор Генадiйович

д/н д/н 30.06.2017 д/н

1961
Вища, Мiжрегiональна Академiя управлiння персоналом, 1999 р.,
спецiалiзацiя комерцiйне та трудове право, квалiфiкацiя бакалавр.
31
ПАТ «Дарницький завод ЗБК», юрисконсульт.

підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

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 в звiтному перiодi не
вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 31.
Попереднi посади: :з 17.01.2012 р. по теперiшнiй час ПАТ
«Дарницький завод ЗБК», юрисконсульт. Член Наглядової ради
Ружицький I.Г. є представником акцiонера Товариства Расюк
Свiтлани Георгiївни. Згоди фiзичної особи на розкриття
паспортних даних не надано.
Головний бухгалтер
Литвякова Тамара Леонiдiвна

СМ 368990 12.04.2001 Броварський РВ ГУ МВС України в
Київськiй областi
1964
Вища, КIНГ
30
ВО "Київплодоовочпром", головний бухгалтер
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 товарноматерiальних 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
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

Голова Ревiзiйної комiсiї
Лук'яненко Ольга Василiвна

СМ 203328 01.02.2000 Броварський МВ ГУ МВС України в
Київський областi
1964
вища, Київський iнститут народного господарства, економiст.
31
ВАТ "Дарницький завод ЗБК", головний економiст.
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.
Член Ревiзiйної комiсiї
Мрачковська Тетяна Олексiївна

СО 637299 17.07.2001 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.
Києвi
1957
середня спецiальна, технiк-технолог
42

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

ПАТ "Дарницький завод ЗБК", iнженер лабораторiї.
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.

8. Опис

1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження

Єрмакова Тетяна Андрiївна

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

1956
середня спецiальна, Учбовий комбiнат з пiдготовки бухгалтерiв
промислових пiдприємств, бухгалтер

5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

39
ВАТ "Дарницький завод ЗБК", заступник головного бухгалтера.
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.

8. Опис

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Рiшення НКЦПФР №2092

вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

01.10.2013
(044) 591-04-04 (044) 482-52-07/08
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
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.
Приватне акцiонерне товариство iнвестицiйна компанiя "IТТ-iнвест"
Приватне акціонерне товариство
23517763
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
8. Вид діяльності

(044) 277-26-27 (044) 277-26-27
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
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Товариство з обмеженою відповідальністю
30437318
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
8. Вид діяльності
9. Опис

(044) 521-65-08 (044) 521-65-07
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту.
ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" надає аудиторськi послуги

емiтенту.
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
Приватне акціонерне товариство
14281095
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
8. Вид діяльності
9. Опис

(044) 279-41-58 (044) 278-51-40
Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (фондова бiржа)
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

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

29.06.2010

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

1
04.11.2013

Опис

27.12.2013

Опис

27.12.2013

Опис

27.12.2013

Опис

27.12.2013

Опис

04.08.2017
Опис

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)

2

3

4

5

6

7

8

212/2/2013

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000

10000

Бездокументарні
іменні

10000000

Термін
виплати
процентів

Сума виплаченого
процентного доходу
за звітний період
(грн.)

Дата
погашення
облігацій

9

10

11

12

23

25.12.2013 р.
- 01.01.2017
р.

0

31.12.2017

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. 28.09.2017 року вiдбулося погашення, скасування реєстрацiї випуску цiнних паперiв Р.282-КФ-С-О.
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.

0

31.12.2017

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. 28.09.2017 року вiдбулося погашення, скасування реєстрацiї випуску цiнних паперiв Р.283-КФ-С-О.
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.

0

28.02.2018

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. 28.09.2017 року вiдбулося погашення, скасування реєстрацiї випуску цiнних паперiв Р.284-КФ-С-О.
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.

0

30.04.2018

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. 28.09.2017 року вiдбулося погашення, скасування реєстрацiї випуску цiнних паперiв Р.285-КФ-С-О.
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

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.
68/2/2017

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

відсоткові

1000

30000

Бездокументарні
іменні

30000000

23

01.09.2017 р.
- 31.12.2027
р.

472500

30.08.2018

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. Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй вiд 04 сепня 2017 року реєстрацiйний № 68/2/2017-Т, видане
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, вважати таким, що анульоване.

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

01.07.2017

Акція привілейована
бездокументарна
іменна

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

0

д/нЕмiтент iншi цiннi
папери, випуск яких
пiдлягає реєстрацiї, не
випускав.

Опис

0

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

1

2

3

д/н

01.07.2017
Опис

Різновид
Строк
похідних цінних Серія
розміщення
паперів
4

Опціон на
Опціон на
купівлю без
купівлю без
поставки
поставки базового
базового активу активу (валюти)

Строк
дії

Строк
(термін)
виконання

Кількість
похідних цінних
паперів у
випуску (шт.)

Обсяг
випуску
(грн.)

Характеристика
базового активу

5

6

7

8

9

10

11

д/н

д/н

д/н

д/н

0

0

Емiтент похiднi цiннi
папери не випускав.

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 Відсоток за користування
боргу (тис. грн.)
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними
паперами

X

40000

X

X

X

40000

X

X

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 № 68/2/2017).

01.09.2017

30000

23

30.09.2028

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

1238

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

34744

X

X

Усього зобов'язань

X

75982

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним
власним випуском):

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*

1

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

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

у грошовій
формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій
формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

2

3

4

5

6

7

8

1

Збiрнi ЗБК

12603 метрiв куб.

46392.6

41.5

13234 метрiв куб.

49275.6

43

2

Тов. бетон +
розчин

65028 метрiв куб.

65521.7

58.5

65028 метрiв куб.

65521.7

57

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi затрати

78.37

2

Витрати на оплату працi

12.79

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,
2017 | 10 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

01373298

за КОАТУУ 8036300000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

112

23.61

380

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул. Бориспiльська, буд. 11, м. Київ, 02093,
(044) 566-13-12

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

218

335

0

первісна вартість

1001

317

436

0

накопичена амортизація

1002

99

101

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

33299

40695

0

первісна вартість

1011

40006

49646

0

знос

1012

6707

8951

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

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

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

41030

0

Запаси

1100

32586

30910

0

Виробничі запаси

1101

11258

13763

0

Незавершене виробництво

1102

3011

3063

0

Готова продукція

1103

18317

14084

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

15996

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

3386

3159

0

з бюджетом

1135

429

212

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

258

88

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1742

7085

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

7734

6332

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

7734

6332

0

Витрати майбутніх періодів

1170

33

27

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

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

2439

2054

0

Усього за розділом II

1195

80912

65775

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

114429

106805

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

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

-1356

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

30823

0

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

30000

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

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

50000

30000

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

10000

0

за товари, роботи, послуги

1615

11958

21297

0

за розрахунками з бюджетом

1620

939

1238

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

623

781

0

за розрахунками з оплати праці

1630

2183

2844

0

за одержаними авансами

1635

13857

6213

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

2950

1048

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1825

2172

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

542

389

0

Усього за розділом IІІ

1695

34877

45982

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

106805

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi.

Керівник

Дмитренко Вiктор Леонiдович

Головний бухгалтер

Литвякова Тамара Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 10 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК"

Підприємство

за ЄДРПОУ

01373298

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

335581

229749

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

( 259233 )

( 170290 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

76348

59459

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

1081

679

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

( 10873 )

( 9670 )

Витрати на збут

2150

( 59033 )

( 37662 )

Інші операційні витрати

2180

( 2149 )

( 1812 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

5374

10994

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

135

88

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 3959 )

( 8353 )

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

1550

2729

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-279

-491

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

1271

2238

збиток

2355

(0)

(0)

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

1271

2238

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

273786

181029

Витрати на оплату праці

2505

43406

28021

Відрахування на соціальні заходи

2510

9701

6459

Амортизація

2515

2246

2113

Інші операційні витрати

2520

2149

1812

Разом

2550

331288

219434

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

0.01

0.03

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.01

0.03

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,
2017 | 10 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК"

Підприємство

за ЄДРПОУ

01373298

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

343727

254447

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

102

72

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

159572

132524

Надходження від повернення авансів

3020

498

421

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

135

64

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

128

13

Надходження від операційної оренди

3040

389

270

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

422

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 287369 )

( 229738 )

Праці

3105

( 32270 )

( 21072 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 8662 )

( 5897 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 26627 )

( 17525 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 15391 )

( 9056 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 11236 )

( 8469 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 126615 )

( 102320 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 610 )

( 5038 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

( 83 )

( 2452 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

22737

3769

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

( 3303 )

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

( 5090 )

(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

-8393

0

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

30000

5110

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

40000

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 5746 )

( 8043 )

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)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-15746

-2933

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-1402

836

Залишок коштів на початок року

3405

7734

1463

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

6332

2299

Примітки

Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi.

Керівник

Дмитренко Вiктор Леонiдович

Головний бухгалтер

Литвякова Тамара Леонiдiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАРНИЦЬКИЙ
ЗАВОД ЗБК"

Підприємство

2017 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

01373298

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

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

1271

0

0

1271

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

1271

0

0

1271

Залишок на
кінець року

4300

21704

0

8331

2144

-1356

0

0

30823

Примітки

Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi.

Керівник

Дмитренко Вiктор Леонiдович

Головний бухгалтер

Литвякова Тамара Леонiдiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАРНИЦЬКИЙ
ЗАВОД ЗБК» за 9 мiсяцiв 2017 року Звiт про фiнансовий стан (тисяч гривень) Актив Примiтки На
31.12.16 На 30.09.17 1 2 3 4 I. Необоротнi активи Нематерiальнi активи 7 218 335 первiсна вартiсть
317 436 знос 99 101 Основнi засоби 6 33299 40695 первiсна вартiсть 40006 49646 знос 6707 8951
Усього за роздiлом I 33517 41030 II. Оборотнi активи 8 32586 30910 Запаси Торгова дебiторська
заборгованiсть 10 32563 15996 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 14 3386 3159 за
виданими авансами з бюджетом 20 429 212 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 12 1742 7085
Грошi та їх еквiваленти 9 7734 6332 Витрати майбутнiх перiодiв 33 27 Iншi оборотнi активи 2439
2054 Усього за роздiлом II 80912 65775 Баланс 114429 106805 Пасив Примiтки На 31.12.16 На
30.09.17 I. Власний капiтал 17 21704 21704 Статутний капiтал Додатковий капiтал 17 8331 8331
Резервний капiтал 2144 2144 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (2627) (1356) Усього
за роздiлом I 29552 30823 11. Довгостроковi зобов’язання i забезпечення Iншi довгостроковi
зобов’язання 18 50000 30000 Усього за роздiлом 11 50000 30000 III. Поточнi зобов'язання i
забезпечення Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковимизобов’язаннями 18 10000
Торгова кредиторська заборгованiсть 11 11958 21297 за отриманими авансами 15 13857 6213
розрахунками з бюджетом 20 939 1238 розрахунками з оплати працi 21 2183 2844 розрахунками зi
страхування 623 781 iз внутрiшнiх розрахункiв 2950 1048 Поточнi забезпечення 1825 2172 Iншi
поточнi зобов'язання 13 542 389 Усього за роздiлом III 34877 45982 Баланс 114429 106805
Директор Дмитренко В.Л Головний бухгалтер Литвякова Т.Л. Звiт про сукупний дохiд (тисяч
гривень) Стаття За 9 мiсяцiв 2017 р. За 9 мiсяцiв 2016 р. Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї
продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 16 335581 229749 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,
робiт, послуг) 19 (259233) (170290) Валовий: прибуток 76348 59459 збиток Iншi операцiйнi доходи
16 1081 679 Адмiнiстративнi витрати 19 (10873) (9670) Витрати на збут 19 (59033) (37662) Iншi
операцiйнi витрати 19 (2149) (1812) Фiнансовi результати вiд операцiйної дiяльностi: прибуток
5374 10994 збиток Доход вiд участi в капiталi Iншi фiнансовi доходи 16 135 88 Iншi доходи
Фiнансовi витрати 16 (3959) (8353) Втрати вiд участi в капiталi Iншi витрати Фiнансовi результати
до оподаткування: прибуток 1550 2729 збиток Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi 21
(279) (491) Чистий фiнансовий результат: прибуток 1271 2238 збиток Усього сукупний дохiд за
перiод 1271 2238 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 17 86814408 86814408 Чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцiю, грн. 17 0,01464 0,02578 Директор Дмитренко В.Л Головний
бухгалтер Литвякова Т.Л. Звiт про рух грошових коштiв (тисяч гривень) Стаття Примiтки За 9
мiсяцiв 2017 р. За 9 мiсяцiв 2016 р. 1 2 3 4 I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 16
343727 254447 Надходження вiд: Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Цiльове
фiнансування 16 102 72 Повернення податкiв i зборiв Надходження авансiв 15 159572 132524 Вiд
повернення авансiв 16 498 421 Установ банкiв вiдсоткiв за поточними рахунками 16 135 64
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 128 13 Надходження операцiйної оренди
Iншi надходження 16 811 270 Витрачання на оплату: 19 (229738) Товарiв (робiт, послуг) ( 287369)
Працi 21, 19 ( 32270) (21072) Вiдрахувань на соцiальнi заходи 21, 19 ( 8662) (5897) Зобов'язань з
податкiв i зборiв 13 ( 26627) (17525) Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть (15391) (9056) Витрачання на
оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв (11236) (8469) Витрачання на оплату авансiв (126615)
(102320) Витрачання на оплату повернення авансiв (610) (5038) Iншi витрачання 14 ( 83) (2452)
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 22737 3769 II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної
дiяльностi Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв Витрачання на придбання
необоротних активiв (3303) Витрачання на надання позик (5090) Чистий рух коштiв вiд
iнвестицiйної дiяльностi (8393) 111. Рух коштiв в результатi фiнансової дiяльностi Розмiщення
облiгацiй 30000 5110 Iншi надходження Погашення облiгацiй (40000) Витрати на сплату вiдсоткiв
19 (5746) (8043) Iншi платежi Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi (15746) (2933) Чистий

рух грошових коштiв за звiтний перiод (1402) 836 Залишок коштiв на початок року 10 7734 1463
Залишок коштiв на кiнець року 10 6332 2299 Директор Дмитренко В.Л Головний бухгалтер
Литвякова Т.Л. Звiт про змiни у капiталi (тисяч гривень) Стаття Статутний капiтал, Примiтка 17
Додатковий капiтал Примiтка 17 Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток (непокритий
збиток) Всього Залишок на 31 грудня 2016 року 21704 8331 2144 (2627) 29552 Виправлення
помилок Iншi змiни в капiталi Перерахований залишок на 31 грудня 2016 року 21704 8331 2144
(2627) 29552 Чистий прибуток (збиток) за 9 мiсяцiв 2017 року 1271 1271 Залишок на 30 вересня
2017 року 21704 8331 2144 (1356) 30823 Директор Дмитренко В.Л Головний бухгалтер Литвякова
Т.Л. Примiтки до фiнансової звiтностi 1. Загальнi вiдомостi Загальна iнформацiя про Товариство
Повна назва Публiчне акцiонерне товариство «Дарницький завод ЗБК» (надалi – Товариство)
Скорочена назва ПАТ «Дарницький завод ЗБК» Дата державної реєстрацiї (перереєстрацiї,
перейменування) Публiчне акцiонерне товариство „Дарницький завод ЗБК” зареєстроване
Дарницькою районною державною адмiнiстрацiєю м. Києва 18 березня 1996 року.
Iдентифiкацiйний код юридичної особи - 01373298 Юридична та фактична адреса.
Мiсцезнаходження юридичної особи – 02093 вул. Бориспiльська,11, м. Київ, Україна. фактична
адреса спiвпадає з юридичною Органiзацiйно-правова форма. акцiонерне товариство Країна
реєстрацiї Україна Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про Товариство
http://www.dzzbk.com.ua Адреса електронної пошти dzzbk@dzzbk.kiev.ua На 30 вересня 2017 р.
Товариство має статус дочiрнього пiдприємства Компанiї ХОГАРТ IНДАСТРIЗ ЛIМIТЕД
(Сейшельськi о-ви Мае Вiкторiя Прем'єр Бiлдiнг, номер 106), яке володiє 95,57% акцiями
Товариства. Материнське пiдприємство не складає консолiдованої фiнансової звiтностi.
Товариство не має асоцiйованих пiдприємств фiлiй та iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв. Акцiї Товариства не мають обiгу на бiржi. Характеристика основних напрямкiв
дiяльностi, сфер бiзнесу Товариства Основними видами дiяльностi Товариства є: виробництво
збiрних бетонних та залiзобетонних виробiв, а також оптова торгiвля будiвельними матерiалами.
Опис економiчного середовища, в якому функцiонує Товариство Незважаючи на певну
стабiлiзацiю, яка вiдбулась протягом 9 мiсяцiв 2017 року економiчне середовище України
знаходитися пiд значним негативним впливом чинникiв, якi стали наслiдком внутрiшньої
полiтичної кризи, що була пiдсилена зовнiшньою складовою (агресивна полiтика iншої країни по
вiдношенню до України). За таких обставин iнфляцiйнi процеси мають значний негативний вплив
на пiдприємницьку дiяльнiсть. Представлена фiнансова звiтнiсть вiдображає точку зору
керiвництва на те, який вплив мають умови ведення бiзнесу в Українi на дiяльнiсть i фiнансове
становище Товариства. Фактичний вплив майбутнiх умов господарювання може вiдрiзнятися вiд
його оцiнок керiвництвом. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати
на виробничий та фiнансовий сектор та iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi
такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що
воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку
Товариства. 2. Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi Концептуальна
основа фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального
призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових
результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб
широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. Концептуальною основою
фiнансової звiтностi Товариства за перiод, що закiнчився 30 червня 2017 року, є Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського
облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2015 року, що офiцiйно
оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. Пiдготовлена Товариством фiнансова
звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням
змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовiрне
подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої
iнформацiї. При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами
нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського
облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. Валюта

подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення Валютою складання фiнансової
звiтностi є українська гривня, i всi суми округленi до тисяч. Безперервнiсть дiяльностi Дана
фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з допущення про безперервнiсть дiяльностi, що
припускає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у нормальному процесi дiяльностi
Товариства. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. Керiвництвом Товариства
вживаються заходи щодо подальшого нарощування обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї та
скорочення операцiйних витрат, що дозволить полiпшити фiнансовий стан та результати
дiяльностi у 2017 роцi. Вiдповiдно, Товариство продовжує застосовувати допущення
безперервностi дiяльностi при пiдготовцi представленої фiнансової звiтностi. Дата переходу на
МСФЗ Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012
року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi». Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом за МСФЗ
рiк, що закiнчується 31 грудня 2012 року. Звiтним перiодом, за який формується представлена
фiнансова звiтнiсть, вважається календарних 9 мiсяцiв 2017 року, тобто перiод з 01 сiчня по 30
вересня 2017 року. 3. Суттєвi положення Облiкової полiтики Основа (або основи) оцiнки,
застосована при складаннi фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на
основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на
дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi», коли ця справедлива вартiсть була використана як доцiльна
собiвартiсть, та оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв,
дозволених МСФЗ 13 «Оцiнки за справедливою вартiстю». Такi методи оцiнки включають
використання даних активних ринкiв, котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого
аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi
визначення справедливої вартостi. Основа формування облiкових полiтик Облiковi полiтики конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом
господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики,
якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та
достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi
полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. Облiкова полiтика
Товариства розроблена та затверджена керiвником Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8
«Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних МСФЗ. Iншi МСФЗ
не застосовуються Товариством ранiше дати набуття ними чинностi. Фiнансова звiтнiсть
описуваного перiоду – календарних 9 мiсяцiв 2017 року (перiод з 01 сiчня по 30 вересня 2017
року) пiдготовлена виходячи з принципу оцiнки по первiснiй вартостi (iсторичної собiвартостi), за
винятком випадкiв, вiдзначених нижче. Такими виключеннями є (список не вичерпний): основнi
засоби, якi вiдображаються за переоцiненою вартiстю, фiнансовi iнвестицiї, якi доступнi для
продажу i вiдображаються за справедливою вартiстю; активи, якi утримуються для продажу, що
вiдображаються за найменшою вартiстю балансовою або справедливою вартiстю за вирахуванням
витрат на продаж. Позитивна динамiка економiки України вiдзначена Кабiнетом Мiнiстрiв
України при формування державної бюджетної полiтики на 2017 рiк, яка заснована на прогнозах
головного кредитора України — Мiжнародного валютного фонду — про те, що прирiст економiки
в 2017 роцi складе приблизно 3%. Iнфляцiя в Українi в 2017 роцi має знизитись до рiвня 8,1%.
Таким чином, при складаннi фiнансової звiтностi керiвництво Товариство не розглядає економiку
України як гiперiнфляцiйну у описуваному перiодi – календарних 9 мiсяцiв 2017 року (перiод з 01
сiчня по 30 вересня 2017 року). В зв’язку з цим, при складаннi даної фiнансової звiтностi, МСБО
29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» не застосовувався. Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по наступних категорiях: фiнансовi
активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у складi прибуткiв
або збиткiв («фiнансовi активи, призначенi для торгiвлi»); позики виданi та дебiторська
заборгованiсть; активи, утримуванi до погашення; активи, доступнi для продажу. При первiсному

визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю. У випадку, якщо вкладення не
класифiкуються як фiнансовi активи, переоцiненi за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток, то при вiдображеннi в звiтностi до їхньої справедливої вартостi додаються безпосередньо
пов’язанi з ними витрати. При первiсному визнаннi фiнансових активiв Товариство включає їх до
вiдповiдної категорiї. Фiнансовi активи, призначенi головним чином для одержання прибутку вiд
короткострокових коливань у цiнi включаються в категорiю «фiнансовi активи, призначенi для
торгiвлi». Такi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю; прибутки/збитки вiд таких
фiнансових активiв вiдображаються у складi прибутку. Протягом представлених у звiтностi
перiодiв часу Товариство не мало активiв, призначених для торгiвлi. Позики виданi та дебiторська
заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи, якi не обертаються на активному ринку, та по яких
встановленi фiксованi або визначенi платежi. Такi активи вiдображають по амортизованiй
собiвартостi з використанням методу ефективного вiдсотку. Прибутки та збитки по таких активах
вiдображають у прибутку в момент припинення визнання або у випадку знецiнення таких активiв,
а також шляхом амортизацiї. Торгiвельна й iнша дебiторська заборгованiсть з термiном погашення
менше 12 календарних мiсяцiв вiдображається по номiнальнiй вартостi за мiнусом нарахованих
вiдповiдних резервiв на можливi втрати по сумнiвних боргах. Непохiднi фiнансовi активи з
фiксованими або визначеними платежами i фiксованим термiном погашення класифiкуються в
якостi тих, якi утримуються до погашення, якщо керiвництво Товариства має намiр i можливiсть
утримувати їх до термiну погашення. Фiнансовi активи, якi утримуються до погашення
враховуються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної процентної
ставки. Протягом представлених у звiтностi перiодiв часу Товариство не мало активiв, якi
утримуються до погашення. Фiнансовi активи, якi передбачається утримувати невизначений
перiод часу i якi можуть бути проданi в разi потреби пiдвищити лiквiднiсть або змiни процентних
ставок класифiкуються як доступнi для продажу. Вони включаються у необоротнi активи. Якщо
керiвництво має намiр утримувати данi активи менш 12 мiсяцiв вiд звiтної дати або продати для
збiльшення оборотного капiталу, такi фiнансовi активи включаються в оборотнi активи. Дивiденди
по дольових фiнансових iнструментах, що доступнi для продажу, вiдображають у прибутку або
збитку за рiк, коли встановлене право Товариства на одержання виплати, i ймовiрнiсть одержання
дивiдендiв є високою. Всi iншi елементи змiни справедливої вартостi вiдображають у складi
iншого сукупного доходу до моменту припинення визнання iнвестицiї або її знецiнень, при цьому
накопичений прибуток або збиток виключається зi складу iншого сукупного доходу i
переноситься у фiнансовi доходи в складi звiту про прибутки i збитки за рiк. Протягом
представлених у звiтностi перiодiв часу Товариство не мало активiв, доступних для продажу.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, якi доступнi для продажу, оцiнюються за
справедливою вартiстю, при цьому прибутки та збитки вiдображаються як окремий компонент у
складi iншого сукупного доходу до моменту припинення визнання або знецiнення активу. У цьому
випадку сукупний прибуток або збиток, ранiше вiдображений в складi iншого сукупного доходу,
включається в прибутки та збитки. Вiдновлення збиткiв вiд знецiнення, пов'язаних з дольовими
iнструментами, не вiдображають в звiтi про сукупний прибуток. Збитки вiд знецiнення, пов’язанi з
борговими iнструментами, сторнуються в складi прибутку або збитку, якщо збiльшення
справедливої вартостi iнструмента може бути об'єктивно вiднесене до подiї, що вiдбулася пiсля
визнання збитку вiд знецiнення в звiтi про сукупний прибуток. Всi покупки та продажi фiнансових
активiв по контрактах, якi вимагають доставку активу протягом тимчасових рамок, обумовлених
ринковими правилами i конвенцiями, визнаються на дату розрахунку, тобто на дату, коли актив
доставлений контрагентом/(контрагентовi). Знецiнення фiнансових активiв визнається в тому
випадку, коли iснують об'єктивнi докази того, що вiдбулася одна або кiлька подiй, якi негативно
вплинули на розмiр очiкуваного майбутнього грошового потоку, що генерує даний фiнансовий
актив, величину якого можна надiйно розрахувати. До об'єктивних доказiв знецiнення фiнансових
активiв (включаючи дольовi цiннi папери) можуть вiдноситися неплатежi або iнше невиконання
боржниками своїх обов'язкiв, реструктуризацiя заборгованостi перед Товариством, ознаки
можливого банкрутства боржника або емiтента, зникнення активного ринку для якого-небудь
цiнного паперу. Стосовно iнвестицiй в дольовi цiннi папери, об'єктивним доказом знецiнення
таких iнвестицiй є значне або тривале зниження їх справедливої вартостi вiдносно фактичної

собiвартостi. Ознаки, що свiдчать про знецiнення дебiторської заборгованостi, Товариство
розглядає на рiвнi окремих активiв. При оцiнцi фактiв, що свiдчать про знецiнення, Товариство
аналiзує iсторичнi данi з ймовiрностi банкрутства, термiнiв вiдшкодування, сум понесених збиткiв,
i коригує їх з урахуванням поточних економiчних та договiрних умов. В результатi фактичнi
збитки можливо виявляться бiльше або менше тих, котрих можна було б очiкувати виходячи з
iсторичних тенденцiй. Для фiнансових активiв, доступних для продажу i не мають котирувань,
значне або кiлькаразове зниження справедливої вартостi цiнних паперiв нижче їх балансової
вартостi є iндикатором знецiнення. Величина збитку вiд знецiнення фiнансового активу, який
вiдображається за амортизованою вартiстю, розраховується як рiзниця мiж його поточною
балансовою вартiстю i приведеною величиною майбутнього грошового потоку, який генерується
даним фiнансовим активом, а в окремих випадках, про якi згадуватиметься нижче, з урахуванням
дисконтованого iз застосуванням первiсної ефективної процентної ставки. Збиток вiд знецiнення
вiднiмається безпосередньо вiд балансової вартостi фiнансового активу, за винятком торгiвельної
дебiторської заборгованостi, балансова вартiсть якої зменшується з використанням рахунка
резерву. У випадку визнання торговельної дебiторської заборгованостi безнадiйною, така
заборгованiсть списується за рахунок вiдповiдного резерву. Отриманi згодом вiдшкодування
ранiше списаних сум вiдображають по кредиту рахунка резерву. Змiни резерву вiдображаються у
звiтi про сукупний дохiд. За винятком фiнансових активiв, що доступнi для продажу, якщо в
наступному перiодi розмiр збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути
об'єктивно зв'язане з подiєю, що мала мiсце пiсля визнання знецiнення, ранiше вiдображений
збиток вiд знецiнення вiдновлюється через звiт про сукупний дохiд. При цьому балансова вартiсть
фiнансових активiв на дату вiдновлення збитку вiд знецiнення не може перевищувати
амортизовану вартiсть, яка була б визначена у випадку, якби знецiнення не визнавалося. У
випадку, коли зниження справедливої вартостi iнвестицiй, що доступнi для продажу, було
включено до складу капiталу, але виникли об'єктивнi факти, якi пiдтверджують знецiнення даних
iнвестицiй, накопичений збиток, вiдображений на рахунках капiталу, повинен бути перенесений у
звiт про сукупний дохiд, навiть якщо вибуття iнвестицiй не вiдбулося. Знецiнення, визнане в звiтi
про сукупний дохiд, згодом не вiдновлюється. Визнання та списання фiнансових активiв Покупка
або продаж фiнансових активiв, передача яких передбачається в термiни, установленi законодавчо
або правилами даного ринку (покупка i продаж на стандартних умовах), визнаються на дату
здiйснення угоди, тобто на дату, коли Товариство прийняло на себе зобов'язання передати
фiнансовий актив. Всi iншi операцiї по придбанню визнаються, коли Товариство стає стороною
договору у вiдношеннi даного фiнансового активу. Товариство списує фiнансовий актив з облiку
тiльки у випадку припинення прав на грошовi потоки за вiдповiдним договором, або у випадку
передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству. Якщо Товариство
не передає, але в той же час не зберiгає основнi ризики i вигоди вiд володiння активом i продовжує
контролювати переданий актив, то воно продовжує вiдображати свою частку в даному активi i
пов'язаному з ним зобов'язаннi в сумi передбачуваного вiдшкодування. Якщо Товариство зберiгає
всi основнi ризики i вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, вона продовжує
враховувати даний фiнансовий актив. Непохiднi фiнансовi зобов'язання Товариство вiдображає
фiнансовi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан в момент виникнення вiдповiдних контрактних
зобов'язань. Фiнансовi зобов'язання спочатку враховуються по собiвартостi на дату здiйснення
угоди, що дорiвнює справедливої вартостi отриманого вiдшкодування, плюс витрати,
безпосередньо пов’язанi з угодою. Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання
враховуються по амортизованiй собiвартостi. Амортизована собiвартiсть фiнансового зобов'язання
– це вартiсть зобов'язання, визначена при первiсному визнаннi, за винятком виплат основної суми
боргу, плюс або мiнус нарахована амортизацiя по рiзницi мiж первiсною вартiстю i вартiстю на
момент погашення зобов'язання. Зобов’язання, контрактний термiн погашення яких на дату
визнання та/або на дату складання звiтностi становить менше 12 календарних мiсяцiв,
визначаються як поточнi. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
Товариство має наступнi непохiднi фiнансовi зобов'язання: суми боргу за облiгацiями до
отримання банкiвськi кредити i кредиторську заборгованiсть по торгiвельних i iнших операцiях.
Торговельна й iнша кредиторська заборгованiсть спочатку визнається за справедливою вартiстю, i

надалi враховується за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективного
вiдсотка. Кредити спочатку вiдображають у розмiрi грошових коштiв, що надiйшли за винятком
витрат, безпосередньо зв'язаних з його одержанням. В наступному кредити вiдображають за
амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка. Витрати по кредитах,
включаючи премiї, виплачуванi при погашеннi, враховуються по методу нарахування i додаються
до балансової вартостi фiнансового iнструмента, якщо вони не були оплаченi в тому перiодi, у
якому вони виникли. Товариство списує фiнансовi зобов'язання з облiку тiльки у випадку
виконання, скасування або закiнчення термiну зобов'язань. Зменшення корисностi активiв
Товариство проводить перевiрку вартостi своїх активiв на предмет знецiнення на кожну звiтну
дату, щоб визначити, чи iснують iндикатори, що свiдчать про їхнє знецiнення. У випадку
виявлення таких ознак розраховується вартiсть, що вiдшкодовується вiдповiдного активу з метою
визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо
оцiнити вартiсть, яка вiдшкодовується, окремого активу, Товариство оцiнює вартiсть одиницi, що
вiдшкодовується, що генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив. При можливостi
застосування обґрунтованої та послiдовної основи для розподiлу, вартiсть активiв Товариства
розподiляється на конкретнi одиницi або найменшi групи одиниць, що генерують грошовi потоки.
Вартiсть, що вiдшкодовується визначається як найбiльше з двох значень: справедлива вартiсть за
винятком витрат на продаж або вартiсть активу у використаннi. Якщо вартiсть будь-якого активу,
що вiдшкодовується, (або одиницi, що генерує грошовi потоки) виявляється нижче його
балансової вартостi, балансова вартiсть цього активу (або одиницi, що генерує грошовi потоки)
зменшується до розмiру його вартостi, що вiдшкодовується. Збитки вiд знецiнення вiдразу ж
визнаються у звiтi сукупний дохiд. На кожну звiтну дату керiвництво визначає наявнiсть ознак
того, що збиток вiд знецiнення основних засобiв, вiдображений в попереднi перiоди, бiльш не має
мiсця або змiнився убiк його зменшення. У тих випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом
сторнується, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в
результатi нової оцiнки його вартостi, що вiдшкодовується, однак таким чином, щоб збiльшена
балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, що була б визначено, якби по цьому
активi (генеруючiй одиницi) не був врахований збиток вiд знецiнення в попереднi роки.
Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображають в звiтi про сукупний дохiд. Основнi
засоби Основнi засоби – це матерiальнi об’єкти, що їх: а) утримують для використання у
виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, для надання в оренду або для
адмiнiстративних цiлей; б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного
перiоду. Iдентифiкованi об’єкти основних засобiв об’єднуються у класи. Клас основних засобiв –
це група основних засобiв, однакових за характером i способом використання в дiяльностi
пiдприємства. В бухгалтерському облiку формуються наступнi класи: - Земельнi дiлянки, Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої. - Машини та обладнання. - Транспортнi засоби. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi). - Iншi основнi засоби. Товариство вiдображає основнi
засоби за моделлю переоцiненої вартостi. Переоцiнки проводити з достатньою регулярнiстю, так
щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз застосуванням
справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду, але не рiдше одного разу на п’ять рокiв.
Переоцiнка проводиться обов’язково, якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво
(бiльше нiж на 10%) вiдрiзняється вiд його балансової вартостi Пiсля проведеної переоцiнки
об’єкта основних засобiв суму накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки перераховують
пропорцiйно до змiни первiсної балансової вартостi активу, так що балансова вартiсть активу
пiсля переоцiнки дорiвнює переоцiненiй сумi. Сума дооцiнки балансової вартостi об'єкта основних
засобiв включається до складу власного капiталу, а сума уцiнки – до складу витрат. При вибуттi
об'єктiв основних засобiв, якi ранiше були переоцiненi, перевищення сум попереднiх дооцiнок над
сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта основних засобiв включається до
складу накопиченого прибутку з одночасним зменшенням iншої статтi власного капiталу.
Незавершене будiвництво мiстить у собi витрати, пов’язанi з будiвництвом основних засобiв, а
також частку в накладних витратах, безпосередньо пов'язану з цим будiвництвом. Амортизацiя
таких активiв починається з моменту введення їх в експлуатацiю тим же способом, що i для iнших
об'єктiв основних засобiв. Товариство регулярно здiйснює перевiрку балансової вартостi

незавершеного будiвництва для того, щоб визначити, чи iснують ознаки знецiнення вартостi
об'єктiв незавершеного будiвництва. Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв
визначається шляхом зiставлення отриманого доходу з балансовою вартiстю вiдповiдних активiв i
вiдображають в звiтi про прибутки i збитки. Амортизацiя Об'єкти незавершеного будiвництва не
амортизуються. Амортизацiя iнших категорiй основних засобiв розраховується лiнiйним методом
щодо їх переоцiненої вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом термiну їхнього корисного
використання. Для визначених класiв основних засобiв використовуються такi строки корисної
експлуатацiї: Клас Строк експлуатацiї, рокiв Будiвлi та споруди 25-60 Виробниче обладнання 3-15
Iнше (меблi, офiсне обладнання, удосконалення орендованого майна) 3-5 Лiквiдацiйна вартiсть
активу прирiвнюється до нуля в тому випадку, якщо очiкується використовувати об'єкт до
закiнчення його фiзичного термiну служби i можливi в результатi лiквiдацiї вiдходи не мають
вартостi. Термiни корисного використання об'єктiв основних засобiв i методи розрахунку їх
амортизацiї аналiзуються i при необхiдностi коригуються наприкiнцi кожного фiнансового року.
Запаси Запасами визнаються активи, якi: а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу товари; б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу – незавершене виробництво та
готова продукцiя; в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у
виробничому процесi або при наданнi послуг – сировина, покупнi матерiали, комплектуючi та iншi
подiбнi запаси. Собiвартiсть запасiв включає: - всi витрати на придбання, що складаються з цiни
придбання, ввiзного мито та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються iз бюджету),
а також витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо
пов’язаних з придбанням. - Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi
вираховуються при визначеннi витрат на придбання. - витрати на переробку, що складаються з
витрат, прямо пов’язаних з об’єктами виробництва - прямi витрати (з сировини, матерiалiв,
комплектуючих, оплати працi виробничого персоналу та iнших прямих витрат). Вони також
включають систематичний розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних витрат, що
виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю. Розподiл постiйних виробничих
накладних витрат на витрати, пов’язанi з переробкою, базується на нормальнiй потужностi
виробничого устаткування. - та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього
мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Запаси оцiнюють за меншою з таких двох
величин: собiвартiстю (вартiстю придбання/виробництва) або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста
можлива цiна реалiзацiї являє собою розраховану цiну продажу, встановлювану в ходi звичайної
дiяльностi, зменшену на розрахованi витрати, необхiднi для пiдготовки i здiйснення продажу
активу. З метою приведення оцiнки запасiв до чистої вартостi їх реалiзацiї створюється резерв по
застарiлим i запасам, якi повiльно обертаються. Оцiнена сума резерву по застарiлим i запасам, якi
повiльно обертаються, включається в звiт про доходи та витрати до складу собiвартостi. Грошовi
кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти, що вираженi в гривнях та iноземнiй
валютi, включать у себе грошовi кошти в банках i в касi, а також короткостроковi депозити, що
вiдкриваються на термiн не бiльш 90 днiв. Негрошовi розрахунки. Операцiї купiвлi-продажу,
розрахунки по яких планується здiйснити за допомогою взаємозалiкiв або iнших негрошових
розрахункiв, визнаються на пiдставi розрахунку справедливої вартостi тих активiв, що будуть
отриманi або поставленi в результатi негрошових розрахункiв. Справедлива вартiсть визначається
на основi вiдкритої ринкової iнформацiї. Негрошовi операцiї виключенi зi звiту про рух грошових
коштiв, i тому роздiли звiту по iнвестицiйнiй, фiнансовiй дiяльностi, а також пiдсумки показникiв
по операцiйнiй дiяльностi вiдображають фактичнi потоки грошових коштiв. Акцiонерний капiтал
Статутний капiтал Звичайнi акцiї класифiкуються як капiтал. Витрати на оплату послуг третiм
сторонам, безпосередньо пов’язанi з випуском нових акцiй вiдображають у складi капiталу як
зменшення суми, отриманої в результатi даної емiсiї. Перевищення справедливої вартостi
отриманих коштiв над номiнальною вартiстю випущених акцiй вiдображають як додатковий
капiтал. Власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв Власнi дольовi iнструменти, викупленi Товариством
(власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв), виключаються з капiталу. При викупi статутного капiталу,
визнаного в складi капiталу, сума оплаченого вiдшкодування, що включає прямi витрати,
вiдображають за вирахуванням сум оцiненого податку на прибуток як вирахування з величини
власного капiталу. Викупленi акцiї класифiкуються як власнi акцiї викупленi i вiдображаються в

звiтностi як зменшення капiталу. Сума, виручена в результатi наступного продажу або повторного
розмiщення власних викуплених акцiй, визнається як прирiст власного капiталу, а прибуток або
збиток, що виникають у результатi даної операцiї, включаються до складу / виключаються зi
складу нерозподiленого прибутку. Прибуток або збиток вiд покупки, продажу, випуску або
погашення власних акцiй, викуплених у акцiонерiв, не вiдображають у звiтi про сукупний дохiд.
Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало операцiй по викупу акцiй власної емiсiї.
Дивiденди Дивiденди визнаються як зобов'язання i вiднiмаються iз суми капiталу на звiтну дату
тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Iнформацiя про
дивiденди розкривається в звiтностi, якщо вони були нарахованi до звiтної дати, а також
оголошенi пiсля звiтної дати, але до дати затвердження фiнансової звiтностi. Дохiд Продаж товарiв
Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх таких умов: - Товариство передало
покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; - за Товариством не
залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов'язана з
володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами; - суму доходу можна достовiрно
оцiнити; - ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Дохiд
визнається одночасно iз виникненням права на його одержання, що звичайно вiдбувається пiсля
вiдвантаження i переходу до покупця прав власностi i ризикiв вiд псування i втрат продукцiї, при
наявностi високої iмовiрностi фактичного одержання оплати за вiдповiдне вiдвантаження, а також
достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни. Момент переходу ризикiв i права
власностi визначається за умовами контракту. Виручка вiдображається за вирахуванням
вiдповiдних знижок та податку на додану вартiсть. У випадку реалiзацiї товарiв або послуг в обмiн
на iншi товари або послуги дохiд вiдображається за справедливою вартiстю отриманих товарiв або
послуг, яка коригується на суму перерахованих коштiв або їхнiх еквiвалентiв. Якщо справедлива
вартiсть отриманих товарiв або послуг не може бути визначена з достатнiм ступенем точностi,
дохiд вiдображається за справедливою вартiстю переданих товарiв або наданих послуг, яка
коригується на суму перерахованих коштiв або їхнiх еквiвалентiв. Договори на надання послуг
Дохiд вiд надання послуг визнається тодi, коли Товариство отримує пiдтвердження з боку
замовника щодо оплати вартостi послуг. Витрати, пов’язанi з наданням послуг, визнаються в звiтi
про сукупнi доходи в перiодi їх виникнення. Вiдсотки Вiдсотки вiдображають з використанням
методу ефективної процентної ставки. Фiнансовi доходи i витрати Фiнансовi доходи i витрати
включають вiдсотки до сплати по кредитах i позикам, вiдсотки до одержання вiд фiнансових
активiв, а також збитки вiд знецiнення i результат вiд вибуття фiнансових активiв, що доступнi для
продажу. Усi витрати, пов’язанi з позиковими коштами, списуються на фiнансовi результати iз
застосуванням методу ефективного вiдсотка, за винятком тих витрат, що пов’язанi з придбанням,
будiвництвом або виробництвом квалiфiкованих активiв i активiв, якi вiдносяться на їхню
собiвартiсть. Процентний дохiд вiдображають в складi прибутку в мiру його одержання,
обчисленого за методом ефективного вiдсотка прибутковостi активу. Податок на прибуток
Податок на прибуток за звiтний перiод включає поточний i вiдстрочений податок на прибуток.
Поточний податок на прибуток Поточний податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй
звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства, що дiють або набрали чинностi на кiнець звiтного
перiоду. Витрати/(вiдшкодування) з податку на прибуток включають поточнi i вiдкладений
податки i визнаються в звiтi про сукупний дохiд за рiк, якщо тiльки вони не вiдображаються у
складi iншого сукупного доходу або безпосередньо в складi капiталу, оскiльки вiдносяться до
операцiй, якi вiдображаються у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо в складi
капiталу в тому же або в якому-небудь iншому звiтному перiодi. Поточний податок являє собою
суму, що передбачається сплатити або вiдшкодувати з бюджету у вiдношеннi оподатковуваного
прибутку або збитку за звiтний та попереднiй перiоди. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток,
вiдображають у складi операцiйних витрат. Вiдкладений податок на прибуток розраховується
балансовим методом у частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових
рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю у
фiнансовiй звiтностi. Балансова сума вiдкладеного податку розраховується по податкових ставках,
що дiють або набрали чинностi на кiнець звiтного перiоду, i застосування яких очiкується в перiод

погашення тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових
збиткiв. В звiтi про фiнансовий стан розрахованi вiдкладенi податковi активи i зобов'язання
згораються (взаємно залiковуються). Вiдкладенi податковi активи у вiдношеннi тимчасових
рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв
визнаються лише в тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть одержання у майбутньому
оподатковуваного прибутку, який бути зменшений на суму таких вiдрахувань. Прибуток/збиток на
акцiю. Базовий прибуток/збиток на акцiю визначається шляхом розподiлу суми прибутку/збитку,
що припадає на частку акцiонерiв Товариства, на середньозважене число звичайних акцiй, що
знаходилися в обiгу протягом звiтного перiоду. Розбавлений прибуток на акцiю визначається
шляхом коригування прибутку або збитку, що припадає на акцiонерiв Товариства, i
середньозваженої кiлькостi звичайних акцiй в обiгу з урахуванням передбачуваної конвертацiї всiх
розбавляючих потенцiйних звичайних акцiй у звичайнi акцiї. Протягом звiтного перiоду
привiлейованих акцiй Товариство не емiтувало. Виплати працiвникам Заробiтна плата
спiвробiтникiв, що вiдноситься до трудової дiяльностi поточного перiоду, визнається як витрати у
звiтi про сукупний дохiд. При визначеннi розмiру зобов'язання щодо короткострокових винагород
працiвникам дисконтування не застосовуються, а вiдповiднi витрати визнаються щодо фактичного
виконання працiвниками своїх трудових обов'язкiв. Товариство здiйснює виплати соцiального
характеру спiвробiтникам, що передбаченi Колективним договором, умовами контрактiв та
iншими внутрiшнiми розпорядчими документами, що регламентують оплату працi у Товариствi
(премiї, матерiальна допомога, одноразовi допомоги на навчання, медичне обслуговування та
iншi). Такi витрати вiдносяться до видаткiв у мiру їх виникнення i вiдображаються у звiтi про
сукупний дохiд у складi вiдповiдних статей витрат в залежностi вiд функцiй, якi виконують
працiвники. Формування забезпечення на оплату премiй та бонусiв здiйснюється у вiдповiдностi
до умов, якi визначаються Колективним договором, умовами контрактiв та iншими внутрiшнiми
розпорядчими документами, що регламентують оплату працi у Товариствi. Забезпечення на
оплату премiй та бонус визнаються зобов’язанням за наявностi таких умов: а) офiцiйнi умови
програми мiстять формулу визначення суми виплати; б) Товариство визначає суми, якi пiдлягають
сплатi до того, як фiнансову звiтнiсть буде затверджено, або в) минула практика Товариства чiтко
вказує на суму його конструктивного зобов'язання. Протягом звiтного перiоду Товариство не
передбачало виплат будь-яких премiй чи бонусiв, якi б вимагали необхiднiсть визнання
зобов’язань щодо забезпечення виплат по вiдповiдних програмах. По програмах з визначеним
внеском Товариство визнає зобов’язання та витрати у сумi єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соцiальне страхування на користь працiвникiв (ЄСВ). ЄСВ розраховувався шляхом
застосування до суми загальної рiчної заробiтної плати кожного працiвника ставки в розмiрi 22%.
При цьому зобов’язання оцiнюється на недисконтованiй основi пiсля вирахування вже сплаченої
суми. Якщо сплачена сума перевищує недисконтовану суму виплат, то сума такого перевищення
вiдображається в активi балансу як витрати майбутнiх перiодiв, якщо авансом сплачена сума
призведе до зменшення майбутнiх платежiв, або буде повернута Товариству. По програмах з
визначеною виплатою Товариство визнає зобов’язання таким чином: теперiшня вартiсть
зобов’язання на дату складання звiтностi плюс (мiнус) невизнанi актуарнi прибутки (збитки) мiнус
невизнана вартiсть ранiше наданих послуг мiнус справедлива вартiсть активiв програми на дату
складання звiтностi. Протягом звiтного перiоду Товариство не приймало участi у програмах з
визначеною виплатою.
Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках Товариство обирало та застосовує свої облiковi
полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не
вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути
доречними. Облiкова полiтика описуваного перiоду – календарних 9 мiсяцiв 2017 року (перiод з 01
сiчня по 30 червня 2017 року) не змiнювалася. Вiдповiднiсть облiкової полiтики звiтного перiоду
облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому звiтному роцi Облiкова полiтика
описуваного перiоду – календарних 9 мiсяцiв 2017 року (перiод з 01 сiчня по 30 вересня 2017
року) вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому звiтному роцi. Стандарти,
що були випущенi та набули (набудуть) чинностi з 1 сiчня 2017 року i пiзнiше Наступнi новi
стандарти, змiни та удосконалення до стандартiв є обов'язковими для звiтних перiодiв Товариства,

що починаються 1 сiчня 2017 року. МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами» (випущений 28
травня 2014 року i вступає у силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї
дати). Цей новий стандарт вводить основний принцип обов’язкового визнання виручки за цiною
операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг клiєнту. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi
чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з
цiни контракту, як правило, повиннi вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з
будь-яких причин змiнюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного
ризику сторнування. Витрати, понесенi у зв’язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами,
необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту.
Наразi Товариство оцiнює вплив цього нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть. МСФЗ 16
«Оренда» (випущений у сiчнi 2016 року i вступає у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1
сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Новий стандарт визначає принципи визнання, оцiнки та
розкриття iнформацiї у звiтностi щодо операцiй оренди. Всi договори оренди призводять до
отримання орендарем використання активу з моменту початку дiї договору оренди, а також до
отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом перiоду часу. Вiдповiдно
до цього МСФЗ 16 скасовує класифiкацiю оренди як операцiйної чи фiнансової, як це передбачено
МСБО 17, натомiсть, вводить єдину модель облiку операцiй оренди для орендарiв. Орендарi
повиннi будуть визнавати: (а) активи i зобов’язання щодо всiх договорiв оренди з термiном дiї
понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть об’єкта оренди є незначною; i (б)
амортизацiю об’єктiв оренди окремо вiд процентiв за орендними зобов’язаннями у звiтi про
прибутки та збитки. Щодо облiку оренди в орендодавця, МСФЗ 16, по сутi, зберiгає вимоги до
облiку, передбаченi МСБО 17. Таким чином, орендодавець продовжує класифiкувати договори
оренди в якостi операцiйної чи фiнансової оренди i, вiдповiдно, по-рiзному вiдображати їх у
звiтностi. «Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими збитками» - змiни
МСБО 12 (випущенi у сiчнi 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1
сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). Змiна роз’яснює вимоги до визнання вiдстрочених податкових
активiв за нереалiзованими збитками по боргових iнструментах. Органiзацiя повинна буде
визнавати податковий актив за нереалiзованими збитками, якi виникають у результатi
дисконтування грошових потокiв по боргових iнструментах, iз застосуванням ринкових
процентних ставок, навiть якщо вона передбачає утримувати цей iнструмент до погашення, i пiсля
отримання основної суми сплата податкiв не передбачається. Економiчнi вигоди, пов’язанi з
вiдстроченим податковим активом, виникають у зв’язку з можливiстю власника боргового
iнструменту отримати у майбутньому прибуток (з урахуванням ефекту дисконтування) без сплати
податкiв з цього прибутку. Наразi Товариство оцiнює вплив цих змiн на її фiнансову звiтнiсть.
«Iнiцiатива з покращення якостi розкриття iнформацiї» змiни МСБО 7 (випущенi 29 сiчня 2016
року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї
дати). Змiни, внесенi в МСБО 7, вимагають розкриття iнформацiї про змiни у зобов’язаннях, що
виникають у результатi фiнансової дiяльностi. Наразi Товариство оцiнює вплив цих змiн на її
фiнансову звiтнiсть. Змiни МСФЗ 2 – «Виплати на основi акцiй» (опублiкованi 20 червня 2016
року i застосовуються для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї
дати). Змiни роз’яснюють порядок облiку виплат на основi акцiй iз розрахунками грошовими
коштами, умови яких були змiненi на умови виплат iз розрахунками дольовими iнструментами, а
саме: (а) виплати на основi акцiй оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi дольових
iнструментiв на дату змiни умов, право на якi було передано у результатi цiєї змiни; (б) визнання
зобов’язання припиняється за фактом змiни умов; (в) виплата на основi акцiй iз розрахунками
дольовими iнструментами визнається тiєю мiрою, в якiй послуги були наданi до дати змiни умов,
та (г) рiзниця мiж балансовою вартiстю зобов’язання на дату змiни умов та сумою, визнаною у
складi капiталу на ту ж дату, визнається безпосередньо у складi прибутку чи збитку. Зазначенi
МСФЗ не застосовувались Товариством при складаннi фiнансової звiтностi описуваного перiоду –
календарних 9 мiсяцiв 2017 року (перiод з 01 сiчня по 30 вересня 2017 року). 4. Застосовуванi
облiковi оцiнки, допущення i фактори невизначеностi Застосування облiкової полiтики вимагає вiд
керiвництва Товариства формування суджень, оцiнок i допущень у вiдношеннi балансової вартостi
активiв i зобов'язань, якi неможливо визначити на пiдставi зовнiшнiх джерел. Керiвництво

Товариства визначає облiковi оцiнки i допущення виходячи з минулого досвiду й iнших факторiв,
що є суттєвими для обставин функцiонування товариства. Подальшi фактичнi результати можуть
вiдрiзнятися вiд зроблених оцiнок. Оцiнки i пов’язанi з ними допущення переглядаються на
постiйнiй основi. Скоригованi облiковi оцiнки, якi використовуються в бухгалтерському облiку,
вiдображаються у перiодi коли робиться їх перегляд, якщо таке коригування вiдноситься тiльки до
цього перiоду, або в перiодi перегляду i наступних перiодах, якщо таке коригування пов’язано як
зi звiтним так i з майбутнiми перiодами. Ретроспективнi перерахунки не здiйснюються. Суттєвi
судження керiвництва Товариствам при застосуваннi облiкової полiтики Нижче представленi
суттєвi судження, за винятком тих, якi мiстять у собi розрахунок облiкових оцiнок (приведенi в
роздiлi «Основнi джерела невизначеностi при розрахунку облiкових оцiнок»), якi керiвництво
Товариства зробило в процесi застосування облiкової полiтики i якi мають найбiльший вплив на
суми, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi. Про суттєвiсть. Для господарських операцiй та об'єктiв
облiку порiг суттєвостi визначається облiковою полiтикою. Товариство складає свої фiнансовi
звiти (крiм iнформацiї про рух грошових коштiв) за принципом нарахування, тобто визнає статтi
як активи, зобов’язання, власний капiтал, дохiд та витрати (елементи фiнансових звiтiв) тодi, коли
вони повнiстю вiдповiдають визначенням та критерiям визнання для цих елементiв у
Концептуальнiй основi. Про порiвняльнiсть iнформацiї. Товариство розкриває iнформацiю
стосовно попереднього перiоду щодо всiх сум, наведених у фiнансових звiтах поточного перiоду,
тобто включає порiвняльну iнформацiю розповiдного та описового характеру для розумiння
фiнансових звiтiв поточного перiоду Товариства. Про безперервнiсть. Управлiнський персонал
оцiнює здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Тобто всi
фiнансовi звiти Товариства складенi на основi безперервностi, управлiнський персонал не має
намiрiв лiквiдувати суб’єкт господарювання чи припинити дiяльнiстьсть та не має реальної
альтернативи таким заходам. Про вiдповiдальнiсть. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть
за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть
управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього
контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної
облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Про справедливу
вартiсть активiв i зобов’язань. Якщо справедлива вартiсть активiв i зобов'язань, вiдображених у
звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi обраних в облiковiй полiтицi
методiв, вона визначається з урахуванням цiн на активному ринку та/або з використанням рiзних
моделей оцiнок. Вихiднi данi для таких ринкiв та моделей визначаються на пiдставi
спостережуваного ринку, якщо таке можливо; в iншому випадку, для визначення справедливої
вартостi необхiдно застосовувати судження. Судження необхiдно проводити з урахуванням
лiквiдностi та iнших даних, що використовуються в обраних для застосування моделях. Основнi
джерела невизначеностi при розрахунку облiкових оцiнок Найбiльш значнi областi, якi вимагають
застосування оцiнок i допущень керiвництва, стосуються: основних засобiв; торгiвельної й iншої
дебiторської заборгованостi; оцiнки товарно-матерiальних запасiв; термiну корисного
використання i лiквiдацiйної вартостi основних засобiв; знецiнення активiв; оподатковування
(поточний i вiдкладений податок). Основнi засоби Основнi засоби вiдображаються у фiнансовiй
звiтностi за їх справедливою (ринковою) вартiстю. Ринкова вартiсть об’єкта основних засобiв
представляє собою вартiсть, по якiй цей об'єкт можна обмiняти при здiйсненнi угоди мiж двома
добре обiзнаними, бажаючими зробити таку угоду i незалежними друг вiд друга сторонами на
комерцiйнiй основi пiсля належного вивчення ринку. Ринкова вартiсть об'єктiв основних засобiв
заснована на ринковiй вартостi аналогiчних об'єктiв. Торговельна й iнша дебiторська
заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть показується в звiтностi по чистiй можливiй цiнi
реалiзацiї за винятком резерву по сумнiвних боргах. Резерв по сумнiвних боргах розраховується на
пiдставi оцiнки можливих втрат в iснуючих залишках дебiторської заборгованостi. При створеннi
резерву керiвництво враховує безлiч факторiв, включаючи загальнi економiчнi умови, специфiку
галузi й iсторiю роботи з покупцем. Невизначеностi, пов’язанi зi змiнами фiнансового становища
покупцiв, як позитивними, так i негативними, також можуть уплинути на величину i час створення
резерву по сумнiвних боргах. Оцiнка товарно-матерiальних запасiв На звiтну дату Товариство

тестує запаси на наявнiсть надлишкiв i застарiлих запасiв й визначає резерв по застарiлим запасам
та запасам, що повiльно обертаються. Змiни в оцiнцi можуть як позитивно, так i негативно
уплинути на величину необхiдного резерву по застарiлим запасам та запасам, що повiльно
обертаються. Термiн корисного використання i лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв Об'єкти
основних засобiв, що належать Товариству, амортизуються з використанням лiнiйного методу та
методу суми одиниць продукцiї протягом усього термiну їх корисного використання, що
розраховується вiдповiдно до бiзнес-планiв i операцiйними розрахунками керiвництва Товариства
у вiдношеннi даних активiв. Фактори, здатнi вплинути на оцiнку термiну корисної служби i
лiквiдацiйної вартостi необоротних активiв, мiстять у собi: змiна ступеня експлуатацiї активiв;
змiна технологiї обслуговування активiв; змiна в законодавствi; i непередбаченi операцiйнi
обставини. Кожний з вищевказаних факторiв може вплинути на майбутнi норми амортизацiї, а
також балансову i лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв. Керiвництво Товариства перiодично
перевiряє правильнiсть застосовуваних термiнiв корисного використання активiв. Такий аналiз
проводиться виходячи з поточного технiчного стану активiв i очiкуваного перiоду, протягом якого
вони будуть приносити економiчнi вигоди Товариству. Знецiнення активiв Балансова вартiсть
активiв Товариства переглядається на предмет виявлення ознак таких активiв, що свiдчать про
наявнiсть знецiнення. Якщо якi-небудь подiї або змiна обставин свiдчать про те, що поточна
вартiсть активiв може бути не вiдшкодована, Товариство оцiнює вартiсть активiв, що
вiдшкодовується. Така оцiнка приводить до необхiдностi прийняття ряду суджень у вiдношеннi
довгострокових прогнозiв майбутньої виручки i витрат, зв'язаних з розглянутими активами. У
свою чергу цi прогнози є невизначеними, оскiльки будуються на допущеннях про рiвень попиту на
продукцiю i майбутнi ринковi умови. Наступнi i непередбаченi змiни таких допущень i оцiнок,
використаних при проведеннi тестiв на знецiнення, можуть привести до iншого результату в
порiвняннi з представленим у данiй фiнансовiй звiтностi. В календарних 9 мiсяцiв 2017 року
(перiод з 01 сiчня по 30 вересня 2017 року) Товариство не визнавало i не вiдновлювало збиткiв вiд
знецiнення. Резерв по сумнiвних боргах Товариство формує резерв по сумнiвних боргах для
облiку розрахованих збиткiв, викликаних нездатнiстю клiєнтiв здiйснити необхiднi платежi. При
оцiнцi достатностi резерву по сумнiвних боргах керiвництво Товариства виходить iз власної
оцiнки поточної економiчної ситуацiї, розподiлу непогашених залишкiв дебiторської
заборгованостi по термiнах її виникнення, прийнятої практики списання, платоспроможностi
клiєнта i змiн в умовах платежу. Змiни в економiцi, галузi або в специфiчних умовах замовника
можуть вимагати коригувань резерву по сумнiвних боргах, вiдображеного в фiнансовiй звiтностi.
Забезпечення (резерви) Складнiсть оцiнки забезпечень обумовлена невизначенiстю майбутнiх
подiй, що впливають на дiяльнiсть Товариства. Невизначенiсть, у свою чергу, зумовлює ризик,
тобто можливiсть вiдхилення фактичних витрат вiд очiкуваних. Тому для оцiнки забезпечення
враховуються ймовiрнiсть майбутнiх подiй. Такi оцiнки здiйснюються на основi судження
керiвництва Товариства з урахуванням: попереднього досвiду подiбних операцiй, додаткових
свiдчень, якi є наслiдком подiй пiсля дати балансу. Оподаткування Поточнi податки Українське
податкове законодавство характеризується частими змiнами. Бiльш того, трактування його норм
податковими органами у вiдношеннi господарських операцiй i дiяльностi Товариства може не
збiгатися з трактуваннями керiвництва. В результатi податковi органи можуть заперечувати
правильнiсть вiдображення операцiй, i Товариство може бути обкладено додатковими податками,
штрафами i пенями, що може досягати значних розмiрiв. В Українi термiн давностi позову,
застосовуваний у вiдношеннi податкових зобов'язань, що пiдлягають перевiрцi податковими
органами, складає три роки, що передують року перевiрки. Вiдкладенi податковi активи
Вiдкладенi податковi активи аналiзуються на кожну звiтну дату i визнаються по всiх
невикористаних податкових збитках у тiй мiрi, у якiй є ймовiрним одержання оподатковуваного
прибутку, вiдносно якого можуть бути зарахованi податковi збитки, цiлком або частково. Оцiнка
даної ймовiрностi вiдображає судження, яке базується на очiкуваних показниках. При оцiнцi
ймовiрностi наступного використання вiдкладеного податкового активу враховуються рiзнi
фактори, що включають минулi результати операцiйної дiяльностi, план операцiйної дiяльностi,
закiнчення термiну дiї перенесення податкових збиткiв i стратегiї податкового планування. Якщо
фактичнi результати вiдрiзняються вiд цих оцiнок або якщо цi оцiнки повиннi бути скоригованi у

майбутньому, то це може вплинути на фiнансовий стан, результати операцiйної дiяльностi i рух
грошових коштiв Товариства. Якщо в результатi будь-якої подiї оцiнка суми вiдкладених
податкових активiв, що може бути реалiзованою у майбутньому знижується, дане зниження
визнається в звiтi про сукупний прибуток. Процентнi ставки, що впливають на справедливу
вартiсть активiв. Процентнi ставки, що використовувалися для розрахунку балансової вартостi
безпроцентних/наданих по низькiй ставцi позикових коштiв визначалися керiвництвом Товариства
на основi подвiйної облiкової ставки НБУ на дату визнання такого активу. 5. Визначення
справедливої вартостi Деякi пункти облiкової полiтики Товариства i примiток до звiтностi
вимагають опису визначення справедливої вартостi, як для фiнансових, так i для нефiнансових
активiв i зобов'язань. Справедлива вартiсть визначалася для цiлей оцiнки та/або розкриття
iнформацiї на пiдставi зазначених нижче методiв. Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про
припущення, якi були зробленi при визначеннi справедливої вартостi, розкривається в примiтках
по визначених активах i зобов'язаннях. Основнi засоби 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. Запаси Справедлива вартiсть запасiв, визначається на основi вартостi їхньої
можливої реалiзацiї в ходi нормальної дiяльностi за винятком витрат на передпродажну
пiдготовку, i розумного чистого прибутку (маржi), заснованої на додаткових витратах, необхiдних
для завершення створення запасiв i для здiйснення їхнього продажу. Торговельна й iнша
дебiторська заборгованiсть Справедлива вартiсть торговельної й iншої довгострокової
дебiторської заборгованостi розраховується з урахуванням створеного резерву. Фiнансовi
iнструменти Оцiночна справедлива вартiсть деяких фiнансових iнструментiв визначалася на
основi наявної ринкової iнформацiї або з використанням iнших методiв оцiнки, заснованих
переважно на застосуваннi суб'єктивного судження при аналiзi ринкових даних i розрахунку
оцiночних значень. Вiдповiдно, немає впевненостi в тому, що Товариство зможе продати
фiнансовi iнструменти на ринку за вартiстю, що визначена на основi таких оцiнок. Використання
рiзних допущень i методiв оцiнки може вплинути на оцiночнi показники справедливої вартостi.
Станом на 30 вересня 2017 року оцiночна справедлива вартiсть фiнансових активiв, (якi
включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгiвельну й iншу дебiторську заборгованiсть) та
фiнансових зобов'язань (якi включають торгiвельну i iншу кредиторську заборгованiсть) незначно
вiдрiзняється вiд їх балансової вартостi в зв'язку з тим, що данi iнструменти є короткостроковими.
Товариство не виступало емiтентом похiдних фiнансових iнструментiв протягом 9 мiсяцiв 2017
року. Непохiднi фiнансовi зобов'язання Справедлива вартiсть, що визначається з метою розкриття
iнформацiї, розраховується як приведена вартiсть майбутнiх потокiв коштiв, пов'язаних з
погашенням основної частини боргу i вiдсоткiв (за їх наявностi), дисконтованих за подвiйною
облiковою ставкою НБУ, яка розраховується на початок мiсяця, в якому було визнано таке
фiнансове зобов’язання. 6. Основнi засоби Iнформацiя про рух основних засобiв протягом звiтного
перiоду базується на оцiнках за справедливою (ринковою) вартiстю тис. грн. Показник Класи
основних засобiв Всього Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Незавершенi
капiтальнi вкладення Балансова вартiсть на 31.12.16 20314 8592 3377 990 26 33299 валова
(переоцiнена) вартiсть 22473 11535 4127 1845 26 40006 накопичена амортизацiя 2159 2943 750 855
6707 надiйшло за 9 мiсяцiв 2017 р. валова балансова вартiсть 339 1466 445 245 19 7376 9890
нараховано амортизацiї 543 1225 211 265 2244 вибуло за 9 мiсяцiв 2017 р. 0 валова (переоцiнена)
вартiсть 250 250 амортизацiя 0 Балансова вартiсть на 30.09.17 19860 8833 3611 970 45 7376 40695
валова (перео0цiнена) вартiсть 22562 13001 4572 2090 45 7376 49646 накопичена амортизацiя 2702
4168 961 1120 0 0 8951 Протягом звiтного року та на дату складання фiнансової звiтностi основнi
засоби не передавались у заставу, та не iснує обмежень щодо їх використання та розпорядження.
7. Нематерiальнi активи Групи нематерiальних активiв Залишок на початок року Надiйшло за

перiод Вибуло за перiод Нараховано амортизацiї за перiод Залишок на кiнець року первiсна
вартiсть накопичена амортизацiя первiсна вартiсть накопи- чена аморти-зацiя первiсна накопичена
амортизацiя Iншi нематерiальнi активи 317 99 119 2 436 101 Разом 317 99 119 2 436 101 8. Запаси
Iнформацiя про склад запасiв тис. грн. Група запасiв Залишок станом на на 31.12.2016 на
30.09.2017 Сировина i матерiали 11258 13763 Готова продукцiя 18317 14084 Незавершене
виробництво 3011 3063 Разом запаси 32586 30910 9. Грошовi кошти та їх еквiваленти Iнформацiя
про залишки грошових коштiв Найменування показника Залишок у валютi зберiгання на
31.12.2016 р. на 30.09.2017 р. Розрахунковi рахунки в гривнях, тис. грн. 7734 6332 Каса в гривнях,
тис. грн. Разом: 7734 6332 10. Торгова дебiторська заборгованiсть До складу торгової дебiторської
заборгованостi (нетто) Товариства включена заборгованiсть покупцiв та замовникiв за реалiзовану
продукцiю та наданi послуги на суму 25886 тис. грн. (на 31 грудня 2016 р.: 42453тис. грн.). Стаття
мiстить суми дебiторської заборгованостi по розрахунках з покупцями та замовниками термiн
оплати по якiй ще не настав на дату складання звiтностi, а також прострочену дебiторську
заборгованiсть. Така заборгованiсть є безпроцентною та погашається в ходi звичайної дiяльностi й
вiдображається за сумою виставлених покупцям та замовникам рахункiв за мiнусом оцiненої суми
резерву сумнiвних боргiв. У тисячах українських гривень 31.12.2016 30.09.2017 Дебiторська
заборгованiсть за основною дiяльнiстю 42453 25886 Мiнус: резерв сумнiвних боргiв по
дебiторськiй заборгованостi за основною дiяльнiстю 9890 9890 Iнша дебiторська заборгованiсть
1742 7085 Мiнус: резерв сумнiвних боргiв по iншiй дебiторськiй заборгованостi Всього
дебiторської заборгованостi 34305 23081 Iншi оборотнi активи 2439 2054 Аванси виданi 3386 3159
Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi
40130 28294 Торгова дебiторська заборгованiсть Товариства не забезпечена банкiвськими
гарантiями, заставою майна, акредитивами або iншими активами. Рух резерву по сумнiвних боргiв
тис. грн. Показник 31.12. 2016 р. 30.09.2017 р. На 1 сiчня 9890 9890 Нарахування резерву за перiод
Використано резерву Сторновано резерву На 30 вересня 9890 9890 11. Торгова кредиторська
заборгованiсть До складу торгової кредиторської заборгованостi Товариства включена
заборгованiсть перед постачальниками за придбану сировину, необоротнi активи та отриманi
послуги станом на 30.09.2017 р. на суму 21297 тис. грн. (на 31 грудня 2016 - 11958 тис. грн.).
Стаття мiстить суми кредиторської заборгованостi по розрахунках з постачальниками, термiн
оплати по якiй ще не настав на дату складання звiтностi, а також прострочену кредиторську
заборгованiсть. Така заборгованiсть вiдображається за сумою виставлених постачальниками
рахункiв. Справедлива вартiсть зобов'язань у складi кредиторської заборгованостi суттєво не
вiдрiзняється вiд її балансової вартостi. У тисячах українських гривень 30 вересня 2017 р. 31
грудня 2016 р. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 21297 11958 Iнша
кредиторська заборгованiсть 389 542 Всього фiнансової кредиторської заборгованостi 21686 12500
Аванси отриманi 6213 13857 Податки до сплати 1238 939 Розрахунки по дивiдендах - Винагороди та податки на винагороди працiвникам 3625 2806 Всього кредиторської
заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої кредиторської заборгованостi 32762 30102 Нижче
представлений аналiз кредиторської заборгованостi перед постачальниками: тис. грн. Показник
31.12. 2016 р. 30.09.2017 р. Поточна - всього 11958 21297 Прострочена - всього 0 0 Разом
заборгованостi перед постачальниками 11958 21297 Кредиторська заборгованiсть Товариства не
забезпечена банкiвськими гарантiями, заставою майна, акредитивами або iншими активами. 12.
Iнша дебiторська заборгованiсть До складу iншої дебiторської заборгованостi Товариства
включена заборгованiсть з пiдзвiтними особами, заборгованiсть по розрахунках з працiвниками за
виданими позиками, заборгованiсть розрахунках з iншими дебiторами та контрагентами, та iнша
дебiторська заборгованiсть станом на 30 вересня 2017 р. на загальну суму 7085 тис. грн.; на
31.12.2016 р. - 1742 тис. грн. Стаття мiстить суми дебiторської заборгованостi термiн оплати по
якiй визначається укладеними договорами. По позицiях, за якими термiни погашення прямо не
визначаються договiрними вiдносинами, заборгованiсть вважається поточною. Заборгованiсть
вiдображається за сумою погашення за мiнусом оцiненої суми резерву сумнiвних боргiв. Нижче
представлений склад iншої дебiторської заборгованостi: тис. грн. Показник 31.12. 2016 р. 30.09.
2017 р. Заборгованiсть по розрахунках з пiдзвiтними особами 4 4 Заборгованiсть по розрахунках з
працiвниками за виданими позиками 514 366 Заборгованiсть по розрахунках з iншими дебiторами

та контрагентами 1073 6540 Iнша дебiторська заборгованiсть 151 175 в тому складi: iнша
дебiторська заборгованiсть не знецiнена 151 175 Разом iншої дебiторської заборгованостi 1742
7085 13. Iнша кредиторська заборгованiсть Стаття мiстить суми кредиторської заборгованостi
термiн оплати по якiй визначається дiючим податковим законодавством щодо повернення сум
податку на додану вартiсть, законодавством щодо загальнообов’язкового державного соцiального
страхування та iн. (в основному: податок на додану вартiсть, податок з доходiв фiзичних осiб,
вiйськовий збiр, екологiчний податок), термiн оплати по якiй визначається дiючим податковим
законодавством. По iнших позицiях термiни погашення кредиторської заборгованостi прямо не
визначаються договiрними вiдносинами, тому вона не вважається простроченою. Така
заборгованiсть вiдображається за сумою погашення. Нижче представлений склад iншої
кредиторської заборгованостi: тис. грн. Показник 31 грудня 2016 р. 30 вересня 2017 р
Заборгованiсть по нарахованих податках та зборах, окрiм податку на прибуток: 939 1238 Плата за
землю - - податок з доходiв фiзичних осiб 517 667 Екологiчний податок та плата за надра - 0,3
податок на додану вартiсть 372 506,7 вiйськовий збiр 41 54 iншi податки i збори 9 10 Iншi поточнi
зобов’язання 542 389 Разом : 1481 1627 14 . Аванси виданi До складу авансiв виданих Товариства
включена заборгованiсть постачальникiв у зв’язку зi здiйсненням передоплати на закупiвлю
матерiалiв, енергоносiїв, покупних комплектуючих виробiв та послуг станом на 30 вересня 2017 р.
на суму 3159 тис.грн.; станом на 31 грудня 2016 р. - 3386 тис. грн. Така заборгованiсть не
вiдноситься до фiнансових активiв, тому вiдображається за договiрною сумою майбутнiх
надходжень матерiальних активiв та послуг за мiнусом сплачених сум податку на додану вартiсть,
що компенсується у вiдповiдностi до норм дiючого податкового законодавства. Нижче
представлений склад авансiв виданих: тис. грн. Показник 31 грудня 2016 р. 30 вересня 2017 р
Аванси пiд закупiвлю матерiалiв 1772 1724 Аванси пiд отримання послуг 1614 1435 Аванси пiд
закупiвлю необоротних активiв Разом аванси виданi 3386 3159 15. Аванси отриманi До складу
авансiв отриманих Товариства включена заборгованiсть перед покупцями за майбутнi поставки
готової продукцiї та послуг станом на 30 вересня 2017 р. на суму 6213 тис. грн.; станом на 31
грудня 2016 р. на суму 13857 тис. грн. Така заборгованiсть не вiдноситься до фiнансових
зобов’язань, тому вiдображається за договiрною сумою майбутнiх поставок виробленої продукцiї
та послуг за мiнусом отриманих сум податку на додану вартiсть, що вiдраховуються до бюджету у
вiдповiдностi до норм дiючого податкового законодавства. Нижче представлений склад авансiв
отриманих: тис. грн. Показник 31 грудня 2016 р. 30 вересня 2017 р. Аванси пiд реалiзацiю
продукцiї власного виробництва 13857 6213 Разом аванси отриманi 13857 6213 16. Дохiд У
тисячах українських гривень 9 мiсяцiв 2017 р Реалiзацiя бетона та залiзобетона 301501 Дохiд вiд
використання бетононасоса 185 Реалiзацiя послуг 31266 Реалiзацiя товарiв 2629 Всього чистий
дохiд вiд реалiзацiї 335581 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 9
мiсяцiв 2017 року склав 335581 тис. грн. За аналогiчний перiод попереднього року ця сума склала
229749 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи (нетто) включають дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв,
дохiд вiд реалiзацiї iнших послуг, отриманi штрафи пенi неустойки; дохiд вiд iншої реалiзацiї за 9
мiсяцiв 2017 року склали суму 1081 тис. грн. 17. Капiтал Загальна кiлькiсть дозволених до випуску
зареєстрованих простих iменних (звичайних) акцiй складає станом на 30.09.2017 року 86814408
штук номiнальною вартiстю 0,25 грн. за одну акцiю. Всi випущенi простi iменнi (звичайнi) акцiї
повнiстю оплаченi. Кожна проста iменна (звичайна) акцiя надає право одного голосу. Товариство
не випускало привiлейованих акцiй. Товариство не викупало акцiй власної емiсiї та не
здiйснювало емiсiї акцiй протягом 9 мiсяцiв 2017 року. Реєстрацiю емiсiї акцiй в кiлькостi
86814408 (вiсiмдесят шiсть мiльйонiв вiсiмсот чотирнадцять тисяч чотириста вiсiм) штук
номiнальною вартiстю 0,25 грн. (двадцять п’ять копiйок) кожна, здiйснено 29.06.2010 року.
(Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 29.06.2010 року, реєстрацiйний номер 231/10/1/10). Iнформацiя про рух
звичайних акцiй Показник 2016 рiк 9 мiсяцiв 2017 року штук грн. штук грн. Випущено звичайних
акцiй на початок звiтного перiоду номiнальною вартiстю 0,25 грн. 86814408 21703602 86814408
21703602 Випущенi акцiї на кiнець звiтного перiоду 86814408 21703602 86814408 21703602
Балансова вартiсть статутного капiталу не вiдрiзняється вiд розмiру статутного (зареєстрованого)
капiталу, оцiненого за номiнальною вартiстю i складає 21 703 602,00 ( двадцять один мiльйон

сiмсот три тисячi шiстсот двi) грн. Дивiденди Товариство у звiтному роцi не приймало рiшення
про виплату дивiдендiв. Заборгованiсть по ранiше оголошених дивiдендах станом на 30.09.2017
року немає. Прибуток на акцiю Прибуток на акцiю розраховується шляхом розподiлу чистого
прибутку, що припадає на частку власникiв простих iменних (звичайних) акцiй Товариства, на
середньозважене число звичайних акцiй, що знаходилися в обiгу протягом зазначеного перiоду. У
Товариства немає потенцiйних розбавляючих звичайних акцiй, вiдповiдно, розбавлений прибуток
на акцiю дорiвнює базовому прибутку на акцiю. 18. Кредити i позики ПАТ «Дарницький завод
ЗБК» здiйснило випуск iменних вiдсоткових облiгацiй серiї L, М на загальну суму 50000 тис. грн.:
27.12.2013 року НКЦПФР було видане Cвiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств
серiї L за № 301/2/2013 на загальну суму 10 000 000 гривень, кiлькiсть штук 10 000 штук,
номiнальною вартiстю 1 000,00 гривень кожна, форма iснування бездокументарна, 23 % процентна
ставка, термiн виплати процентiв 01.01.2015 р. - 01.01.2017 р., дата погашення облiгацiй
30.08.2018 року. 04.08.2017 року НКЦПФР зареєстровано випуск вiдсоткових облiгацiй серiї М,
про що було видане Cвiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств за № 68/2/2017 вiд
18.10.2017 р. на загальну суму 30 000 000 гривень, кiлькiсть штук 30 000 штук, номiнальною
вартiстю 1 000,00 гривень кожна, форма iснування бездокументарна, 23 % процентна ставка,
термiн виплати процентiв 01.10.2017 р. - 31.12.2027 р., дата погашення облiгацiй 30.09.2028 року.
Станом на 30 вересня 2017 року заборгованiсть по емiтованим iменним вiдсотковим облiгацiям
серiї L класифiкована як поточна в зв’язку з настанням термiну погашення вiдповiдно проспектiв
емiсiй: Погашення облiгацiй здiйснюється в нацiональнiй валютi України (гривнi) емiтентом
шляхом перерахування належної суми на рахунки власникiв облiгацiй. Дати початку та закiнчення
погашень: серiї L – з 01.10.2017 р. по 30.08.2018 р. серiї М – з 01.10.2027 р. по 30.09.2028 р.
Власникам облiгацiй виплачується номiнальна вартiсть облiгацiй. Iнформацiя про випуски
облiгацiй Показник На 30.09.2017 року Середньо-зважена процентна ставка, % Сума, тис. грн.
Облiгацiї Серiя L 23 10 000,0 Облiгацiї Серiя М 23 30 000,0 19. Витрати операцiйної дiяльностi
Витрати операцiйної дiяльностi включають наступнi статтi: У тисячах українських гривень 9
мiсяцiв 2017 р Сировина та матерiали 273786 Заробiтна плата та вiдповiднi внески до фондiв
соцiального страхування 53107 Амортизацiйнi витрати 2246 Iншi витрати 2149 Всього
операцiйних витрат 331288 Включенi до таких категорiй: - собiвартiсть реалiзованої продукцiї
259233 - загальнi та адмiнiстративнi витрати 10873 - витрати на реалiзацiю 59033 - iншi операцiйнi
витрати 2149 Всього операцiйних витрат 331288 Iншi операцiйнi витрати (нетто) Iншi операцiйнi
витрати включають собiвартiсть реалiзованих оборотних запасiв; визнанi штрафи, пенi; iншi
витрати операцiйної дiяльностi в 9 мiсяцiв 2017 року склали суму 2149 тис. грн. 20. Податок на
прибуток Прибуток Товариства пiдлягає оподаткуванню тiльки на територiї України. Згiдно з
Податковим кодексом, ставка податку на прибуток становить у 2017 роцi 18%. Складовi витрат з
податку на прибуток за 9 мiсяцiв 2017 року: тис. грн. Показник 9 мiсяцiв 2016 р. 9 мiсяцiв 2017 р.
Витрати з поточного податку на прибуток (491) (279) Змiни вiдстрочених податкiв – виникнення
та сторнування тимчасових рiзниць - Витрати (дохiд) з податку на прибуток (491) (279) 21.
Виплати працiвникам Загальнi витрати на персонал тис. грн. Стаття витрат 9 мiсяцiв 2016 р. 9
мiсяцiв 2017 р. Заробiтна плата 28021 43406 Вiдрахування ЄСВ 6459 9701 Разом 34480 53107
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть протягом днiв оплачуваної вiдпустки
вiдповiдно до норм дiючого в Українi законодавства, як забезпечення. Простроченої
заборгованостi по виплатi заробiтної плати на 30.09.2017 року немає. Програми з визначеними
внесками Програми з визначеними внесками являють собою внески до фондiв
загальнообов’язкового державного соцiального страхування за своїх працiвникiв у розмiрi,
визначеному чинним законодавством України, на базi нарахованого доходу працiвникам до
утримання податку на доходи фiзичних осiб. У Товариства не iснує законодавчого або
добровiльно прийнятого зобов'язання виплачувати iншi вiдрахування у вiдношеннi даних виплат.
22. Пов’язанi сторони Сторони звичайно розглядаються як пов'язанi, коли одна зi сторiн має
можливiсть контролювати iншу сторону, знаходиться пiд спiльним контролем або може значно
впливати на прийнятi нею рiшення з питань фiнансово-господарської дiяльностi. Також

пов'язаними сторонами вважаються основнi члени керiвництва Товариства. При вирiшеннi
питання про те, чи є сторони пов'язаними, приймається в увагу характер взаємин сторiн, а не
тiльки їх юридична форма. Пiдставою для судження щодо ринкової цiни в операцiї мiж
пов’язаними сторонами є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з непов’язаними
сторонами. Товариство є дочiрнiм пiдприємством по вiдношенню до Компанiї ХОГАРТ
IНДАСТРIЗ ЛIМIТЕД (Сейшельськi о-ви Мае Вiкторiя Прем'єр Бiлдiнг, номер 106), яке володiє
95,57% акцiями Товариства. Протягом звiтних перiодiв, що охоплює ця фiнансова звiтнiсть, не
здiйснювались господарськi операцiї мiж Товариством та материнським пiдприємством. Операцiї
Товариства за 9 мiсяцiв 2017 роцi iз пов’язаною стороною не здiйснювались. Винагорода
провiдного управлiнського персоналу Товариства Провiдний управлiнський персонал - тi особи,
якi безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є вiдповiдальними за планування,
управлiння та контроль дiяльностi Товариства. До провiдного управлiнського персоналу було
вiднесено членiв спостережної ради та правлiння Товариства. Члени спостережної ради працюють
на безоплатнiй основi. Директор Товариства та Головний бухгалтер Товариства, що знаходяться в
трудових вiдносинах отримують заробiтну плату вiдповiдно штатного розкладу та винагороди,
передбаченi колективним договором. 23. Сегментна звiтнiсть Товариство здiйснює свою
господарську дiяльнiсть на територiї України. Така дiяльнiсть пов’язана з виробництвом
залiзобетонних виробiв. Керiвництво вважає, що у нього iснує тiльки один звiтний сегмент у
вiдповiдностi до вимог МСФЗ (IFRS) 8 виходячи iз наступного: - Товариство не має окремих
пiдроздiлiв, що займаються економiчною дiяльнiстю, вiд якої такий пiдроздiл може заробляти
доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, пов'язанi з операцiями з iншими
пiдроздiлами Товариства); - керiвництвом Товариства не визначаються операцiйнi результати по
окремих напрямках дiяльностi (виробництва та реалiзацiї) для прийняття рiшень про ресурси, якi
слiд розподiлити на сегмент, та оцiнювання результатiв його дiяльностi; - не формується
дискретна фiнансова iнформацiя про операцiйнi результати дiяльностi в розрiзi сегментiв. 24.
Зобов’язання по витратах i умовнi зобов’язання Операцiйне середовище Товариство є одним з
найбiльших виробникiв бетону та залiзобетонних виробiв в м. Києвi. Його продукцiя реалiзується
будiвельним пiдприємствам та населенню. В Українi продовжуються економiчнi реформи i
розвиток правової, податкової й адмiнiстративної iнфраструктури, що повиннi вiдповiдати
вимогам ринкової економiки. Поточна економiчна криза супроводжується рiзкою девальвацiєю
нацiональної валюти та iнфляцiйними процесами. Стабiлiзацiя української економiки буде багато
в чому залежати вiд ходу реформ, а також вiд ефективностi заходiв уряду у сферi економiки,
фiнансової i грошово-кредитної полiтики. Незважаючи на цi заходи, iснує невизначенiсть вiдносно
майбутнього економiчного росту, можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi
капiталу, що може негативно вплинути на фiнансовий стан, результати операцiй i економiчнi
перспективи Товариства. Керiвництво Товариства вважає, що воно здiйснює всi необхiднi заходи
для пiдтримки економiчної стiйкостi Товариства в даних умовах. Однак подальше погiршення
ситуацiї в описаних вище областях може негативно вплинути на результати i фiнансовий стан
Товариства. Оподатковування Податкова система України характеризується частими змiнами
законодавчих норм, офiцiйних роз'яснень i судових рiшень, найчастiше нечiтко викладених i
суперечливих, що допускає їх неоднозначне тлумачення рiзними податковими органами.
Правильнiсть нарахування податкiв у звiтному перiодi може бути перевiрена протягом трьох
наступних календарних рокiв, однак при певних обставинах цей термiн може збiльшуватися.
Керiвництво Товариства, виходячи зi свого розумiння українського податкового законодавства,
офiцiйних роз'яснень i судових рiшень, вважає, що податковi зобов'язання вiдображенi правильно.
Але трактування цих положень вiдповiдними органами може бути iншим i якщо вони зможуть
довести правомiрнiсть своєї позицiї, це може значно змiнити дiйсну фiнансову звiтнiсть. Станом
на 30 вересня 2017 року керiвництво вважає, що його тлумачення вiдповiдного законодавства є
обґрунтованим, i що позицiя Товариства у вiдношеннi податкiв, питань валютного i митного
законодавства є вiрною. Судовi розгляди ПАТ «Дарницький завод ЗБК» в 9 мiсяцiв 2017 року
виступав стороною в судових справах, щодо стягнення заборгованостi, яка виникла у ходi
нормального ведення бiзнесу. Протягом звiтного перiоду Товариство виступало позивачем у
справах щодо стягнення боргу на загальну суму 600,3 тис. грн. Станом на 30.09.2017 р. набрали

законної сили рiшення Суду, щодо справ на суму 185,8 тис. грн. i справи передано до Державної
виконавчої служби. Борг у сумi 199,3 тис. грн. сплачено добровiльно в повному обсязi до розгляду
справи в судi. Позов на загальну суму 29,4 грн. знаходиться на розглядi в Господарському Судi.
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. 25. Управлiння капiталом Управлiння капiталом - це забезпечення
можливостi Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть з метою збереження прибутковостi
капiталу для акцiонерiв i одержання вигод iншими зацiкавленими сторонами, а також пiдтримки
оптимальної структури капiталу. Для пiдтримки i регулювання структури капiталу Товариство
може коригувати суму дивiдендiв, якi виплачуються акцiонерам, викупати у акцiонерiв акцiї
Товариства, випускати новi акцiї або продавати активи з метою зменшення заборгованостi.
Товариство здiйснює заходи щодо управлiння капiталом за рахунок оптимiзацiї структури боргу i
власного капiталу, при якому Товариство буде здатним безперервно продовжувати свою
дiяльнiсть у найближчому майбутньому. Капiтал Товариства складається з власного та позикового
капiталу. Власний капiтал включає статутний капiтал, який зменшено на суму непокритого збитку.
Позиковий капiтал включає позиковi кошти . Частиною третьою статтi 155 Цивiльного кодексу
України визначено вимоги, щодо спiввiдношення статутного капiталу та вартостi чистих активiв.
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3
ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 26. Управлiння ризиками Основнi ризики,
властивi дiяльностi Товариства, включають: - ризик лiквiдностi, - кредитний ризик, Управлiння
ризиками Товариства здiйснюється у вiдношеннi фiнансових ризикiв (ризик лiквiдностi та
кредитний), а також операцiйних (ринкових) та юридичних ризикiв. Основна мета управлiння
фiнансовими ризиками - визначення лiмiтiв ризику i подальше забезпечення дотримання
встановлених лiмiтiв за такими ризиками. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками
повинно забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Товариства при
мiнiмiзацiї даних ризикiв. Основними методами управлiння ризиками Товариства є страхування,
нарахування резервiв. Ризик лiквiдностi Ризик лiквiдностi - Товариство не зможе погасити свої
зобов'язання при настаннi термiну їх погашення. Керiвництво Товариства ретельно контролює i
керує своїм ризиком лiквiдностi. Товариство використовує процедури детального бюджетування i
прогнозування руху грошових коштiв, щоб забезпечити достатнiй рiвень коштiв, необхiдних для
своєчасної оплати своїх зобов'язань. Контрактний термiн погашення поточної кредиторської
заборгованостi не перевищує 3 мiсяцiв. Кредитний ризик Кредитний ризик – це невиконання своїх
зобов'язань стороною контракту i як наслiдок виникнення фiнансового збитку Товариства.
Фiнансовi iнструменти, якi створюють суттєвi кредитнi ризики для Товариства, це грошовi кошти
та їх еквiваленти та дебiторська заборгованiсть, що включає незабезпечену торгiвельну i iншу
дебiторську заборгованiсть. 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. Товариство створює резерв пiд знецiнення, що являють собою оцiнку
очiкуваних збиткiв у вiдношеннi торгiвельної й iншої дебiторської заборгованостi. Розмiр резерву
пiд збитки визначається виходячи з оцiнки платоспроможностi кожного дебiтора та на 30.09.2017
року становить 9890 тис. грн.. Ризик змiни процентних ставок Ризик змiни процентних ставок
пов'язаний з ймовiрнiстю змiн у вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку зi змiнами процентних
ставок. Керiвництво Товариства не має затвердженої полiтики вiдносно визначення рiвня
схильностi Товариства ризику змiни вiдсоткової ставки по фiксованим або плаваючим ставкам
вiдсотка. На початок та кiнець звiтного року Товариство не має фiнансових зобов’язань, по яких
iснують змiннi (плаваючi) вiдсотковi ставки. Внаслiдок цього не проводиться оцiнка впливу змiни
процентних ставок на прибутки та збитки. Оскiльки Товариство не отримує суттєвий процентний
дохiд, фiнансовий результат та грошовий потiк вiд основної дiяльностi Товариства в цiлому не
залежать вiд змiни ринкових вiдсоткових ставок по активах. 27. Подiї пiсля звiтної дати

Товариством прийняте рiшення про приватне розмiщення процентних облiгацiй (протокол
засiдання Наглядової ради ПАТ «Дарницький завод ЗБК» вiд 28.09.2017 р. №2809/1) в кiлькостi 30
000 штук, номiнальною вартiстю 1000,00 грн. загальною номiнальною вартiстю 30 000 000,00 грн.,
вiдсоткова ставка 23% строком погашення 31.12.2028 р.. Iншi подiї пiсля звiтної дати, якi можуть
вплинути на оцiнку показникiв фiнансової звiтностi Товариства за перiод, що закiнчився 30
вересня 2017 року вiдсутнi. Директор Дмитренко В.Л Головний бухгалтер Литвякова Т.Л.
25.10.2017 р.

