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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 33804724 

4. Місцезнаходження 

 36023, Україна, Полтавська обл., Октябрський р-н, м. Полтава, вул. Красiна, 71-Б 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 0532-50-38-34, 0532-50-38-20 

6. Електронна поштова адреса  

 yurist@poltavadiamond.com.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 28.04.2016 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 

№83(2337) Відомості Національної 

комісії з цінних паперів та фондового 

ринку  29.04.2016 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

www.poltavadia

mond.com.ua в мережі Інтернет 29.04.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній 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  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  
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21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. 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)  

33. Примітки: 

Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб не надаються, так як протягом 

звiтного року Товариство не брало участi в створеннi юридичних осiб. 

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається в зв'язку з тим, що в 

Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. 

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, оскiльки  Товариство не здiйснювало 

випуск облiгацiй та не має державної частки у статутному капiталi. 

 

Фiзичних осiб, якi володiють 10 та бiльше вiдсотками акцiй Товариство не має. 

 

Дивiденди за 2014 та 2015 роки за рiшенням загальних зборiв не нараховувалися та не 

виплачувалися.  

 

Послугами юридичних осiб, якiнадають правову допомогу емiтенту та, якi уповноваженi 

здiйснювати рейтингову оцнку емiтента та/або його цiнних паперiв, Товариство не 

користувалось. 

 

Випуску облiгацiй Товариство не здiйснювало.  Випуску цiльових облiгацiй, виконання 

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, товариство не здiйснювало. Випуску 

iнших ЦП (крiм простих iменних акцiй), випуск яких пiдлягяє реєстрацiї, Товариство не 

здiйснювало. Похiднi цiннi папери товариство не має. Викупу власних акцiй Товариство 

протягом звiтного року не здiйснювало.  

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї i iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається оскiльки Товариство не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 

Борговi цiннi папери Товариство не випускало, тому не було необхiдностi мати гарантiй 

третьої особи.  

 

Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi . 
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До звiту додана копiя протоколу загальних зборiв акцiонерiв емiтента, що вiдбулися протягом 

звiтного року. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" 

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

 АОО №791757 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 06.10.2005 

4. Територія (область) 

 Полтавська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 24887857,5 

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) 

 186 

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

 23.91 - Виробництво абразивних виробiв 

 46.90 - Неспецiалiзована  оптова торгiвля 

 52.21 - Допомiжне обслуговування наземного транспорту 

10. Органи управління підприємства 

  

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Полтавське головне регiональне управлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

2) МФО банку 

 331401 

3) Поточний рахунок 

 26007060073462 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 Полтавське головне регiональне управлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

5) МФО банку 

 331401 

6) Поточний рахунок 

 26000054504784 

 

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 

Придбання, зберiгання, 

використання прекурсорiв 

"Перелiку наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i 

108 10.12.2015 Державна служба України з 

контролю за наркотиками 

10.12.2020 
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прекурсорiв" 

Опис Товариство планує  за необхiдностi продовжити термiн дiї лiцензiї.  

Використання дорогоцiнних 

металiв i дорогоцiнного камiння 

для виробничих, наукових, 

соцiально-культурних потреб та 

iнвестицiйних потреб 

001372 16.09.2013 Державна пробiрна служба 

України 

 

Опис 

Вiдповiдно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, 

виробництва i використання дорогоцiнних металiв i дорогцiнного 

камiння та контроль за операцiями з ними" вiд 18.11.1997 року № 

637/97-ВР та Порядку облiку, створення та ведення реєстру суб'єктiв 

господарювання, якi здiйснюють операцiї з дорогоцiнними металами i 

дорогоцiнним камiнням, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України вiд 08.04.2013 року № 465, ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

внесено до реєстру суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють операцiї 

з дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням. Виключення 

суб'єктiв господарювання з реєстру вiдбувається у випдаках, 

передбачених в пунктi 4.1. роздiлу IV Порядку. 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Компанiя "Rendorz Holdings 

Limited" 
НЕ 164623 

Республiка Кiпр, м. Нiкосiя, 2-4 

Arch.Makarios III Avenue,9 Floor 
74,7075 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "МДМ-

IНВЕСТ-СIСТЕМ" 

34529985 
01133, Київська обл., м. Київ, вул. 

Мечникова, 8 
10,4723 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЕКСПОРАН СТРIМ" 

35310662 
01133, Київська обл., м. Київ, вул. 

Мечникова,8 
2,6978 

Центральна спiлка споживчих 

товариств України 

(Укоопспiлка) 

00012635 
01001, Київська обл., м. Київ, вул. 

Хрещатик, 7/11 
0,3026 

ЗАТ "IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

ФОНД РУБIН" 
23062245 

02105, Вінницька обл., м. 

Вiнниця, вул. Архiтектора 

Артинова, 53 

0,0763 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з 

управлiння активами "Акерс 

iнвест"(Пайовий венчурний 

iнвестицiйний фонд 

"Приватнi iнвестицiї" 

недиверсифiкованого виду 

закритого типу) 

33401946-2 
01015, Київська обл., м. Київ, вул. 

Iвана Мазепи, 40 
3,9372 

Прізвище, ім'я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування Відсоток акцій 
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фізичної особи органу, який видав паспорт (часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

873 акцiонери     7,81 

Усього 100,0037 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Токолiш Джон 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 Р 452099975 20.08.2010 Державний департамент Сполучених Штатiв Америки 

4) Рік народження 

 1957 

5) Освіта 

 Закiнчив Нью-Йоркський унiверситет , спецiальнiсть -магiстр дiлового адмiнiстрування. 

6) Стаж роботи (років) 

 33 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працював менеджером  в компанiї Бейн енд Компани. На даний час працює в Корпорацiї 

"NCH Advisors, Inc." на посадi iнвестицiйного радника. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 09.04.2015, обрано 1 рiк 

9) Опис 

  Наглядова рада  є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в 

межах компетенцiї, визначеної законодавством України, Статутом та Положенням про 

Наглядову раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. Наглядова рада 

обирається на чергових загальних зборах акцiонерiв у кiлькостi 5 (п'ять) членiв, щорiчно.  

Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється  виключно шляхом кумулятивного голосування. 

Голову Наглядової ради обирають члени  Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв вiд 

кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати 

голову Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами 

органiв Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть  членiв Наглядової 

ради визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами 

законодавства, статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду ПАТ " Полтавський 

алмазний iнструмент", а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що 

укладається з кожним членом Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової Ради належить: 

затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Товариства;  пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про 

дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання 

акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та 

позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора Товариства 

та/або Ревiзiйної комiсiї;  прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття 

рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження 
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ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства"; 

обрання та вiдкликання повноважень Директора Товариства, укладання  контракту з 

Директором Товариства, затвердження умов контракту, встановлення розмiру його винагороди; 

прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його повноважень 

та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; обрання 

реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв скликання позачергових зборiв акцiонерами 

Товариства; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складання перелiку осiб, якi 

мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, у межах 

граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати 

складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв. 

Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, 

якщо iнше не передбачено законодавством; вирiшення питань про участь Товариства у 

промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 

вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону "Про акцiонернi 

товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття 

рiшення про вчинення значного правочину у разi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв 

питань про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому 

числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача, 

депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, 

встановлення розмiру оплати їх послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого 

договору; надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", 

пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, якi дiють спiльно) значного пакета 

акцiй; вирiшення iнших питань, якi належать до компетенцiї Наглядової ради, вiдповiдно до 

законодавства, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. 

             Вiдповiдно до Статуту  з головою  Наглядової ради укладено цивiльно-правову угоду, 

винагороду не отримує. Посадова особа обрана до складу Наглядової ради згiдно рiшення 

чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 09 квiтня 2015 року. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Протягом останнiх п'яти 

рокiв обiймав посаду голови Наглядової ради Товариства. На даний час працює на посадi 

iнвестицiйного радника в Корпорацiї "NCH Advisors, Inc." м. Київ , вул. Дегтярiвська, 27-Т. 

 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Дiброва Олександр Олександрович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 МЕ 352934 20.11.2003 ТУМ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 
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 Закiнчив Київський полiтехнiчний iнститут, квалiфiкацiя - iнженер-технолог 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працював спецiалiстом з цiнних паперiв в IК " Олинвест". На даний час працює в 

Корпорацiї "NCH Advisors, Inc." на посадi трейдер. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 09.04.2015, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Наглядова рада  є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, 

контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. Наглядова рада обирається на чергових 

загальних зборах акцiонерiв у кiлькостi 5 (п'ять) членiв, щорiчно.  Обрання членiв Наглядової 

ради здiйснюється  виключно шляхом кумулятивного голосування. Голову Наглядової ради 

обирають члени  Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової 

ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати голову Наглядової ради. Голова та 

члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами органiв Товариства. Порядок роботи, 

виплати винагороди та вiдповiдальнiсть  членiв Наглядової ради визначаються Законом України 

"Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, статутом Товариства та 

Положенням про Наглядову раду ПАТ " Полтавський алмазний iнструмент", а також цивiльно-

правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової 

ради. До компетенцiї Наглядової Ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї 

положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  пiдготовка порядку 

денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу 

акцiонерiв або за пропозицiєю Директора Товариства та/або Ревiзiйної комiсiї;  прийняття 

рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення 

Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених 

Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства"; обрання та вiдкликання 

повноважень Директора Товариства, укладання  контракту з Директором Товариства, 

затвердження умов контракту, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про 

вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, 

за винятком випадкiв скликання позачергових зборiв акцiонерами Товариства; обрання аудитора 

Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, у межах граничного строку, визначеного 

Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, 

якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв. Визначення дати складання 

перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, якщо iнше не передбачено 

законодавством; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та 

iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених 

частиною четвертою статтi 84 Закону "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, 

подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значного 

правочину у разi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 

10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного 

товариства; подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв питань про вчинення значних 

правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, 
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перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв 

або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття 

рiшення про обрання (замiну) зберiгача, депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов 

договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, а також прийняття 

рiшення про припинення такого договору; надсилання в порядку, передбаченому Законом 

України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, 

якi дiють спiльно) значного пакета акцiй; вирiшення iнших питань, якi належать до компетенцiї 

Наглядової ради, вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Наглядову 

раду. 

             Вiдповiдно до Статуту  з членом Наглядової ради укладено цивiльно-правову угоду, 

винагороду не отримує.  Посадова особа обрана до складу Наглядової ради згiдно рiшення 

чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 09 квiтня 2015 року. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Протягом останнiх п'яти 

рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради Товариства. На даний час працює на посадi 

трейдера в Корпорацiї "NCH Advisors, Inc." м. Київ , вул. Дегтярiвська, 27-Т. 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Мiхаль Вiталiй Кiмович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 МК 987718 08.10.1998 Орджонiкiдзевським  РВ ХПУ УМВС України в Харкiвськiй 

областi 

4) Рік народження 

 1954 

5) Освіта 

 Закiнчив ВВМУРЕ iм. Попова, за спецiальнiстю радiотехнiчнi засоби, квалiфiкацiя-

вiйськовий iнженер з експлуатацiї засобiв радiозв'язку 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працював директором ЗАО "Орими Свит". На даний час працює в ЗАТ "Орсвiт Груп" на 

посадi президента. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 09.04.2015, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Наглядова рада  є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, 

контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. Наглядова рада обирається на чергових 

загальних зборах акцiонерiв у кiлькостi 5 (п'ять) членiв, щорiчно.  Обрання членiв Наглядової 

ради здiйснюється  виключно шляхом кумулятивного голосування. Голову Наглядової ради 

обирають члени  Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової 

ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати голову Наглядової ради. Голова та 

члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами органiв Товариства. Порядок роботи, 

виплати винагороди та вiдповiдальнiсть  членiв Наглядової ради визначаються Законом України 

"Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, статутом Товариства та 
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Положенням про Наглядову раду ПАТ " Полтавський алмазний iнструмент", а також цивiльно-

правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової 

ради. До компетенцiї Наглядової Ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї 

положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  пiдготовка порядку 

денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу 

акцiонерiв або за пропозицiєю Директора Товариства та/або Ревiзiйної комiсiї;  прийняття 

рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення 

Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених 

Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства"; обрання та вiдкликання 

повноважень Директора Товариства, укладання  контракту з Директором Товариства, 

затвердження умов контракту, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про 

вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, 

за винятком випадкiв скликання позачергових зборiв акцiонерами Товариства; обрання аудитора 

Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, у межах граничного строку, визначеного 

Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, 

якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв. Визначення дати складання 

перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, якщо iнше не передбачено 

законодавством; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та 

iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених 

частиною четвертою статтi 84 Закону "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, 

подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значного 

правочину у разi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 

10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного 

товариства; подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв питань про вчинення значних 

правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, 

перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв 

або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття 

рiшення про обрання (замiну) зберiгача, депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов 

договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, а також прийняття 

рiшення про припинення такого договору; надсилання в порядку, передбаченому Законом 

України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, 

якi дiють спiльно) значного пакета акцiй; вирiшення iнших питань, якi належать до компетенцiї 

Наглядової ради, вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Наглядову 

раду. 

             Вiдповiдно до Статуту , член Наглядової ради на умовах трудової угоди укладеної з ним,  

отримав винагороду у розмiрi  90 360,00 грн.  Посадова особа обрана до складу Наглядової ради 

згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 09 квiтня 2015 року. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради Товариства. На даний час працює  в 

ЗАТ "Орсвiт Груп" на посадi президента м. Київ , вул. Керченська, 1/20. 
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1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Тейлор Iтан Кiм 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - 434748360 03.10.2007 Державним департаментом Сполучених Штатiв Америки 

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 Закiнчив Унiверситет Willamette в м. Салем, штат Орегон, спецiальнiсть Економiка i 

росiйська мова. А також SFA (дипломований фiнансовий аналiтик). 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працював асистентом компанiї Price Waterhouse. На даний час працює в Корпорацiї 

"NCH Advisors, Inc." на посадi керiвник трейдингового вiддiлу. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 09.04.2015, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Наглядова рада  є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, 

контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. Наглядова рада обирається на чергових 

загальних зборах акцiонерiв у кiлькостi 5 (п'ять) членiв, щорiчно.  Обрання членiв Наглядової 

ради здiйснюється  виключно шляхом кумулятивного голосування. Голову Наглядової ради 

обирають члени  Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової 

ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати голову Наглядової ради. Голова та 

члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами органiв Товариства. Порядок роботи, 

виплати винагороди та вiдповiдальнiсть  членiв Наглядової ради визначаються Законом України 

"Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, статутом Товариства та 

Положенням про Наглядову раду ПАТ " Полтавський алмазний iнструмент", а також цивiльно-

правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової 

ради. До компетенцiї Наглядової Ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї 

положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  пiдготовка порядку 

денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу 

акцiонерiв або за пропозицiєю Директора Товариства та/або Ревiзiйної комiсiї;  прийняття 

рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення 

Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених 

Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства"; обрання та вiдкликання 

повноважень Директора Товариства, укладання  контракту з Директором Товариства, 

затвердження умов контракту, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про 

вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, 

за винятком випадкiв скликання позачергових зборiв акцiонерами Товариства; обрання аудитора 

Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, у межах граничного строку, визначеного 
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Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, 

якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв. Визначення дати складання 

перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, якщо iнше не передбачено 

законодавством; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та 

iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених 

частиною четвертою статтi 84 Закону "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, 

подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значного 

правочину у разi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 

10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного 

товариства; подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв питань про вчинення значних 

правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, 

перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв 

або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття 

рiшення про обрання (замiну) зберiгача, депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов 

договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, а також прийняття 

рiшення про припинення такого договору; надсилання в порядку, передбаченому Законом 

України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, 

якi дiють спiльно) значного пакета акцiй; вирiшення iнших питань, якi належать до компетенцiї 

Наглядової ради, вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Наглядову 

раду. 

             Вiдповiдно до Статуту  з членом Наглядової ради укладено цивiльно-правову угоду, 

винагороду не отримує.  Посадова особа обрана до складу Наглядової ради згiдно рiшення 

чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 09 квiтня 2015 року. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Протягом останнiх п'яти 

рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради Товариства. На даний час працює на посадi 

керiвника трейдингового вiддiлу в Корпорацiї "NCH Advisors, Inc." м. Київ , вул. Дегтярiвська, 

27-Т. 

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Компанiя  "Rendorz Holdings Limited" 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 НЕ 164623 24.08.2005 Реєстратором компанiй, Нiкосiя, Республiка Кiпр 

4) Рік народження 

  

5) Освіта 

  

6) Стаж роботи (років) 

  

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 09.04.2015, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Наглядова рада  є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 
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компетенцiї, визначеної законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, 

контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. Наглядова рада обирається на чергових 

загальних зборах акцiонерiв у кiлькостi 5 (п'ять) членiв, щорiчно.  Обрання членiв Наглядової 

ради здiйснюється  виключно шляхом кумулятивного голосування. Голову Наглядової ради 

обирають члени  Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової 

ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати голову Наглядової ради. Голова та 

члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами органiв Товариства. Порядок роботи, 

виплати винагороди та вiдповiдальнiсть  членiв Наглядової ради визначаються Законом України 

"Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, статутом Товариства та 

Положенням про Наглядову раду ПАТ " Полтавський алмазний iнструмент", а також цивiльно-

правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової 

ради. До компетенцiї Наглядової Ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї 

положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  пiдготовка порядку 

денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу 

акцiонерiв або за пропозицiєю Директора Товариства та/або Ревiзiйної комiсiї;  прийняття 

рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення 

Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених 

Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства"; обрання та вiдкликання 

повноважень Директора Товариства, укладання  контракту з Директором Товариства, 

затвердження умов контракту, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про 

вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, 

за винятком випадкiв скликання позачергових зборiв акцiонерами Товариства; обрання аудитора 

Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, у межах граничного строку, визначеного 

Законом України "Про акцiонернi товариства"; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, 

якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв. Визначення дати складання 

перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, якщо iнше не передбачено 

законодавством; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та 

iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених 

частиною четвертою статтi 84 Закону "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, 

подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значного 

правочину у разi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 

10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного 

товариства; подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв питань про вчинення значних 

правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, 

перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв 

або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття 

рiшення про обрання (замiну) зберiгача, депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов 

договору, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, а також прийняття 

рiшення про припинення такого договору; надсилання в порядку, передбаченому Законом 

України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, 

якi дiють спiльно) значного пакета акцiй; вирiшення iнших питань, якi належать до компетенцiї 
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Наглядової ради, вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Наглядову 

раду. 

             Член Наглядової ради  винагороду не отримує.  Посадова особа обрана до складу 

Наглядової ради згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 09 квiтня 2015 року.  

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Бєлякова Юлiя Геннадiївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 СН 212103 17.05.1996 Радянським  РУ ГУМВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1967 

5) Освіта 

 Закiнчила  Київський технологiчний  iнститут харчової промисловостi, спецiальнiсть 

економiка i органiзацiя промисловостi продовольчих товарiв , квалiфiкацiя - iнженер-економiст. 

6) Стаж роботи (років) 

 30 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працювала головним бухгалтером  на АТЗТ "GROVEWAY LIMITED KIEV". На даний 

час працює в Корпорацiї "NCH Advisors, Inc." на посадi фiнансовий директор. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 09.04.2015, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Ревiзiйна комiсiя Товариства здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 

акцiонерного товариства. Обирається на чергових загальних  зборах акцiонерiв у кiлькостi 3-х 

чоловiк, щорiчно. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється  виключно шляхом 

кумулятивного голосування в порядку, передбаченому цим Положенням i Положенням про 

Загальнi збори акцiонерiв. Голову Ревiзiйної  комiсiї обирають члени  Ревiзiйної комiсiї з їх 

числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки  

членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України " Про акцiонернi товариства", iншими 

актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ " 

Полтавський алмазний iнструмент", а також договором, що укладається з кожним членом 

Ревiзiйної комiсiї. 

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства  за результатами фiнансового року пiдготувати висновок, який мiстить 

iнформацiю: про пiдтвердження достовiрностi i повноти даних фiнансової звiтностi за 

вiдповiдний перiод;  факти порушення законодавства пiд час здiйснення фiнансово - 

господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку i 

представлення звiтностi;здiйснювати, при необхiдностi,  ревiзiю бухгалтерських документiв; 

повiдомляти  Загальним Зборам акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядовiй  Радi  Товариства   

про  всi  виявленi  в ходi  перевiрок або розслiдувань недолiки i зловживання посадових осiб 

Товариства; вимагати позачергового скликання Загальних Зборiв або проведення засiдання 

Наглядової Ради Товариства , якщо виникла загроза iнтересам Товариства, або виявленi 

зловживання посадових осiб органiв управлiння Товариства; матерiали перевiрок надавати 

Загальним зборам акцiонерiв Товариства  i Наглядовiй радi Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї 

мають право: звертатися до Директора Товариства i Голови Наглядової ради з питань  надання 

всiх документiв, необхiдних для  проведення перевiрок i розслiдувань;вимагати особистi 

пояснення посадових  осiб Товариства;залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi 
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органiзацiї; залучати до участi в перевiрках, якi  проводяться, посадових осiб i спiвробiтникiв 

апарату Товариства. 

         Вiдповiдно до Статуту  голова Ревiзiйної комiсiї на умовах цивiльно-правової угоди 

укладеної з нею, не отримує  винагороди.  Посадова особа обрана до складу Ревiзiйної комiсiї 

згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 09 квiтня 2015 року. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Протягом 

останнiх чотирьох рокiв обiймала посаду голови Ревiзiйної комiсiї Товариства. На даний час 

працює на посадi фiнансового директора в Корпорацiї "NCH Advisors, Inc." м. Київ , вул. 

Дегтярiвська, 27-Т. 

 

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Морозова Наталiя Миколаївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 СО 914554 02.07.2002 Шевченкiвським  РУ ГУМВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 Закiнчила Київський полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть - автоматизованi системи 

управлiння, квалiфiкацiя - iнженер. 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працювала iнженером-системотехнiком у Київському виробничому об'єднаннi  iм. 

Артема. На даний час працює в Корпорацiї "NCH Advisors, Inc." на посадi фахiвець з цiнних 

паперiв. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 09.04.2015, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Ревiзiйна комiсiя Товариства здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 

акцiонерного товариства. Обирається на чергових загальних  зборах акцiонерiв у кiлькостi 3-х 

чоловiк, щорiчно. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється  виключно шляхом 

кумулятивного голосування в порядку, передбаченому цим Положенням i Положенням про 

Загальнi збори акцiонерiв. Голову Ревiзiйної  комiсiї обирають члени  Ревiзiйної комiсiї з їх 

числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки  

членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України " Про акцiонернi товариства", iншими 

актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ " 

Полтавський алмазний iнструмент", а також договором, що укладається з кожним членом 

Ревiзiйної комiсiї. 

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства  за результатами фiнансового року пiдготувати висновок, який мiстить 

iнформацiю: про пiдтвердження достовiрностi i повноти даних фiнансової звiтностi за 

вiдповiдний перiод;  факти порушення законодавства пiд час здiйснення фiнансово - 

господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку i 

представлення звiтностi;здiйснювати, при необхiдностi,  ревiзiю бухгалтерських документiв; 

повiдомляти  Загальним Зборам акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядовiй  Радi  Товариства   

про  всi  виявленi  в ходi  перевiрок або розслiдувань недолiки i зловживання посадових осiб 
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Товариства; вимагати позачергового скликання Загальних Зборiв або проведення засiдання 

Наглядової Ради Товариства , якщо виникла загроза iнтересам Товариства, або виявленi 

зловживання посадових осiб органiв управлiння Товариства; матерiали перевiрок надавати 

Загальним зборам акцiонерiв Товариства  i Наглядовiй радi Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї 

мають право: звертатися до Директора Товариства i Голови Наглядової ради з питань  надання 

всiх документiв, необхiдних для  проведення перевiрок i розслiдувань;вимагати особистi 

пояснення посадових  осiб Товариства;залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi 

органiзацiї; залучати до участi в перевiрках, якi  проводяться, посадових осiб i спiвробiтникiв 

апарату Товариства. 

         Вiдповiдно до Статуту  голова Ревiзiйної комiсiї на умовах цивiльно-правової угоди 

укладеної з нею, не отримує  винагороди. Посадова особа обрана до складу Ревiзiйної комiсiї 

згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 09 квiтня 2015 року. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства. На даний час працює 

на посадi фахiвець з цiнних паперiв в Корпорацiї "NCH Advisors, Inc." м. Київ , вул. 

Дегтярiвська, 27-Т. 

 

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Сурiна Наталiя Миколаївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 КН 239603 01.10.1996 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 Закiнчила Полтавський технiчний унiверситет, спецiальнiсть економiка пiдприємства, 

квалiфiкацiя iнженер-економiст 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працювала заступником директора з управлiння персоналом i соцiальних питань ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ". На даний час працює в ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" на посадi начальника вiддiлу кадрiв. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 09.04.2015, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Ревiзiйна комiсiя Товариства здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 

акцiонерного товариства. Обирається на чергових загальних  зборах акцiонерiв у кiлькостi 3-х 

чоловiк , щорiчно. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється  виключно шляхом 

кумулятивного голосування в порядку, передбаченому цим Положенням i Положенням про 

Загальнi збори акцiонерiв. Голову Ревiзiйної  комiсiї обирають члени  Ревiзiйної комiсiї з їх 

числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки  

членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України " Про акцiонернi товариства", iншими 

актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ " 

Полтавський алмазний iнструмент", а також договором, що укладається з кожним членом 

Ревiзiйної комiсiї. 

Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської 
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дiяльностi Товариства  за результатами фiнансового року пiдготувати висновок, який мiстить 

iнформацiю: про пiдтвердження достовiрностi i повноти даних фiнансової звiтностi за 

вiдповiдний перiод;  факти порушення законодавства пiд час здiйснення фiнансово - 

господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку i 

представлення звiтностi;здiйснювати, при необхiдностi,  ревiзiю бухгалтерських документiв; 

повiдомляти  Загальним Зборам акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядовiй  Радi  Товариства   

про  всi  виявленi  в ходi  перевiрок або розслiдувань недолiки i зловживання посадових осiб 

Товариства; вимагати позачергового скликання Загальних Зборiв або проведення засiдання 

Наглядової Ради Товариства , якщо виникла загроза iнтересам Товариства, або виявленi 

зловживання посадових осiб органiв управлiння Товариства; матерiали перевiрок надавати 

Загальним зборам акцiонерiв Товариства  i Наглядовiй радi Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї 

мають право: звертатися до Директора Товариства i Голови Наглядової ради з питань  надання 

всiх документiв, необхiдних для  проведення перевiрок i розслiдувань;вимагати особистi 

пояснення посадових  осiб Товариства;залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi 

органiзацiї; залучати до участi в перевiрках, якi  проводяться, посадових осiб i спiвробiтникiв 

апарату Товариства. 

         Члена Ревiзiйної комiсiї обрано на Загальних зборах акцiонерiв Товариства 09.04.2015 року 

(протокол №12). Вiдповiдно до Статуту  з членом Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльно-правову 

угоду. Винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду начальника 

вiддiлу кадрiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ". Не обiймає посад на iнших 

пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 Директор 

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

 Басан Iгор Леонiдович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 КО 909187 19.10.2012 Октябрським РВ у м. Полтавi УДМС України в Полтавськiй 

областi 

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 Закiнчив Харкiвський полiтехнiчний iнститут iм. Ленiна, спецiальнiсть технологiя 

машинобудування, металорiжучi верстати та iнструменти,  квалiфiкацiя iнженер-механiк. 

6) Стаж роботи (років) 

 38 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працював заступником директора з технiчного забезпечення  ВАТ "Полтавський 

алмазний завод". На даний час працює в ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

на посадi директора товариства. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 09.04.2015, обрано до 14.04.2016 

9) Опис 

 Одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснюї керiвництво його поточною 

дiяльнiстю є Директор Товариства. Права та обов'язки Директора визначаються Законом 

України " Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, статутом Товариства та 

Положенням про Директора ПАТ " Полтавський алмазний iнструмент", а також контрактом. До 
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компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної  компетенцiї  загальних зборiв i 

наглядової ради. 

Директор обирається Наглядовою радою i є посадовою особою органiв Товариства. Директор 

пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень; без 

довiреностi дiє вiд iменi Товариства; вiд iменi  Товариства укладає договори, у тому числi 

зовнiшньоекономiчнi, i здiйснює iншi повноваження;укладає договори, угоди на суму не бiльше 

10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; подає 

Наглядовiй радi iнформацiю для  прийняття  рiшень про укладення  значних правочинiв, якщо 

ринкова вартiсть майна або послуг, якi є їх предметом, складає вiд 10 до 25% вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;подає Наглядовiй радi iнформацiю 

вiдносно правочинiв, в здiйсненнi яких є зацiкавленiсть; приймає i звiльняє працiвникiв 

Товариства згiдно з чинним законодавством;в межах своїх повноважень видає розпорядження i 

накази, якi  є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства, видає доручення; 

визначає склад i об'єм iнформацiї, яка не пiдлягає розголошенню, а також термiни дотримання її 

конфiденцiйностi i подає на затвердження   Наглядовiй радi;органiзовує бухгалтерський облiк i 

звiтнiсть; затверджує внутрiшнi нормативнi акти, якi регламентують оперативно - розпорядчу 

дiяльнiсть Товариства;пiдписує вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни i доповнення до 

нього; вирiшує iншi питання поточної дiяльностi. 

        За виконання обов'язкiв, Директору Товариства щомiсячно виплачується заробiтна плата, а 

також додатковi виплати у розмiрi, визначеному укладеним контрактом. Контракт з Директором 

вiд iменi Товариства пiдписується Головою Наглядової ради. Розмiр виплаченої винагороди є 

конфiденцiйною iнформацiєю.  Обрано Директором Товариства  згiдно рiшення Наглядової ради 

вiд 09 квiтня 2015 року, строком до 14.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 

посаду директора Товариства. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Ступа Наталiя Iванiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 КН 994966 23.11.1999 Київським   РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi 

4) Рік народження 

 1983 

5) Освіта 

 Закiнчила Полтавський технiчний унiверситет i. Ю. Кондратюка , спецiальнiсть облiк i 

аудит,  квалiфiкацiя  бухгалтер . 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Працювала заступником головного бухгалтера ЗАТ "Полтавський алмазний iнструмент". 

На даний час працює в ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" на посадi 

головного бухгалтера. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

 03.11.2008, обрано безстроково 

9) Опис 

  Головний бухгалтер забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених основ 

бухгалтерського облiку, складання i надання в установленi строки фiнансової та податкової 
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звiтностi. Органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх 

господарських операцiй. Приймає участь в оформленнi матерiалiв, якi пов'язанi з нестачею i 

вiдшкодуванням збиткiв вiд нестачi, збиткiв i псування цiнностей пiдприємства. Головний 

бухгалтер несе особисту вiдповiдальнiсть за органiзацiю i ведення бухгалтерського облiку та 

податкового  перед керiвником пiдприємства. Головний бухгалтер здiйснює свою дiяльнiсть 

згiдно посадової iнструкцiї, яка затверджена Директором  ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ". За виконання обов'язкiв Головному бухгалтеру щомiсячно виплачується 

заробiтна плата, а також додатковi виплати у розмiрi, визначеному в Положеннi про 

премiювання керiвникiв та спецiалiстiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ". 

Розмiр виплаченої винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю.  Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Протягом останнiх п'яти 

рокiв обiймала посаду головного бухгалтера Товариства. Не обiймає посад на iнших 

пiдприємствах. 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Наглядової 

ради 

Токолiш Джон Р 452099975 20.08.2010 

Державний департамент 

Сполучених Штатiв Америки 

2 0,0002 2 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Дiброва 

Олександр 

Олександрович 

МЕ 352934 20.11.2005 ТУМ 

Соломянського РУ ГУМВС 

України в м. Києвi 

2 0,0002 2 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Мiхаль Вiталiй 

Кiмович 

МК 987718 08.10.1998 

Орджонiкiдзевським  РВ ХПУ 

УМВС України в Харкiвськiй 

областi 

816 0,00974 816 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Тейлор Iтан Кiм - 434748360 03.10.2007 

Державним департаментом 

Сполучених Штатiв Америки 

2 0,0002 2 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Компанiя  

"Rendorz Holdings 

Limited" 

НЕ 164623 24.08.2005 

Реєстратором компанiй, Нiкосiя, 

Республiка Кiпр 

6 260 305 74,7075 6 260 3

05 

0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Бєлякова Юлiя 

Геннадiївна 

СН 212103 17.05.1996 

Радянським  РУ ГУМВС України 

в м. Києвi 

0 0 0 0 0 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї 

Морозова Наталiя 

Миколаївна 

СО 914554 02.07.2002 

Шевченкiвським  РУ ГУМВС 

України в м. Києвi 

2 0,00002 2 0 0 0 

член Ревiзiйної 

комiсiї 

Сурiна Наталiя 

Миколаївна 

КН 239603 01.10.1996 Київським   

РВ ПМУ УМВС України в 

Полтавськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Директор Басан Iгор 

Леонiдович 

КО 909187 19.10.2012 

Октябрським РВ у м. Полтавi 

УДМС України в Полтавськiй 

областi 

852 0,0102 852 0 0 0 

Головний Ступа Наталiя КН 994966 23.11.1999 Київським   0 0 0 0 0 0 
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бухгалтер Iванiвна РВ ПМУ УМВС України в 

Полтавськiй областi 

Усього 6 261 981 74,72806 6 261 9

81 

0 0 0 
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

Компанiя "Rendorz Holdings 

Limited" 

HE164623 Кiпр, Capital Center, 

Nicosia, 2-4 

Arch.Makarios III 

Avenue,9 Floor 

6 260 305 74,7075 6 260 305 0 0 0 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "МДМ-Iнвест-

Сiстем" 

34529985 01133, Україна, 

Київська обл.,  м. Київ, 

вул. Мечникова 8, к.22 

877 556 10,4723 877 556 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування органу, 

який видав паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

        

Усього 7 137 861 85,1798 7 137 861 0 0 0 
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 09.04.2015 

Кворум зборів 95,46073 

Опис При прийняттi рiшення про скликання чергових загальних зборiв акцiонерiв 

Наглядовою радою попередньо затверджено  наступний порядок денний: 

1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2.Затвердження регламенту та 

порядку проведення загальних зборiв. 3.Звiт Директора Товариства про 

фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства  за  2014 рiк та основнi напрямки 

дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту 

Директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства  за  

2014 рiк. 4.Звiт Наглядової ради за 2014 рiк.  Прийняття рiшення за результатами 

розгляду  звiту Наглядової ради за 2014 рiк. 5.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї 

про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 

Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї 

про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 

6.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк. 7.Прийняття  

рiшення про попереднє схвалення значного правочину мiж ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" та ТОВ "Полтавський алмазний 

iнструмент" (м. Бєлгород, РФ). 8.Припинення повноважень членiв Наглядової 

ради Товариства. 9.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 10.Припинення 

повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11.Обрання членiв Ревiзiйної 

комiсiї Товариства. 12. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням 

вимог, передбачених законом. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв  за 

результатами дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 13.Обрання особи уповноваженої 

Товариством пiдписувати договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної 

комiсiї. 14.Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства. 

  В установлений законом термiн iнших пропозицiй щодо порядку денного вiд 

акцiонерiв не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати 

лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї: Черновол 

Наталiя Миколаївна, члени лiчильної комiсiї: Ануфрiєнко Iрина Миколаївна, 

Бєлiченко Микола Анатолiйович, Глущенко Ганна Анатолiївна, Капуста Дмитро 

Володимирович, Крещенко Леонiд Федотович, Попова Вiкторiя Василiвна, 

Пашолка Вiктор Григорович, Роман Тетяна Григорiвна, Стоножко Сергiй 

Володимирович. 2.Затвердити наступний регламент зборiв: виступи, пропозицiї, 

довiдки до 10 хвилин по кожному питанню.  Кожен iндивiдуальний виступ, 

пропозицiя,  довiдка не бiльше 5 хвилин.  Перерву провести по мiрi необхiдностi. 

Затвердити наступний порядок проведення зборiв: Обрати редакцiйну комiсiю у  

наступному складi: Чеверденко Вiктор Олександрович, Гордiєнко Наталiя 

Вiталiївна. За проханням акцiонерiв, якi не володiють українською мовою, 

проводити збори росiйською мовою. 3.Затвердити Звiт Директора ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" про фiнансово-господарську 

дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 

2015 рiк. 4.Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк. 5.Затвердити звiт та 

висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2014 рiк. 6.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 

рiк. 7.Схвалити значний правочин (ряд правочинiв) мiж ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" та  ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент"  ( м. 

Бєлгород, РФ) по поставцi продукцiї на сукупну суму,  яка не   перевищує 3 млн. 

500 тисяч доларiв США ( за офiцiйним курсом НБУ на день кожної поставки) 

термiном не бiльше  одного року (до проведення чергових зборiв акцiонерiв). 

8.Припинити повноваження членiв Наглядової ради, обраних на загальних зборах 

акцiонерiв 27 березня 2014 року. 9.Обрати до складу Наглядової ради 
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Товариства:1.Компанiю  Rendorz Holdings Limited. 2.Дiброву Олександра 

Олександровича трейдера з цiнних паперiв Корпорацiї "NCH Advisors, Inc." . 

3.Мiхаля Вiталiя Кiмовича президента ЗАТ "Орсвiт Груп". 4.Тейлор Iтан Кiм 

керiвника трейдингового вiддiлу Корпорацiї "NCH Advisors, Inc.". 5.Токолiша 

Джона iнвестицiйного радника Корпорацiї "NCH Advisors, Inc.". 10.Припинити 

повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, обраних на загальних зборах акцiонерiв 

27 березня 2014 року. 11.Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї  Товариства: 1. 

Бєлякову Юлiю Генадiївну фiнансового директора Корпорацiї "NCH Advisors, 

Inc.". 2.Морозову Наталiю Миколаївну фахiвця з цiнних паперiв Корпорацiї "NCH 

Advisors, Inc.". 3. Сурiну Наталiю Миколаївну начальник вiддiлу кадрiв ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ". 12.На даний час дивiденди за 

результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк не 

нараховувати та не виплачувати. 13.Уповноважити директора Товариства Басана  

Iгоря Леонiдовича пiдписати вiд iменi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" договори з членами Наглядової ради i членами Ревiзiйної комiсiї. 

14.Затвердити змiни до Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного 

товариства "Полтавський алмазний iнструмент", виклавши пункт 6.4 Положення в 

наступнiй редакцiї: "У випадку прийняття рiшення членом Наглядової ради про 

укладення договору на платнiй основi, йому виплачується щомiсячна винагорода 

в розмiрi 10 000 (десять тисяч) гривень. Крiм того, у випадку прийняття 

Загальними зборами акцiонерiв рiшення про виплату дивiдендiв за результатами 

роботи Товариства за попереднiй рiк або рiшення про вiдшкодування збиткiв 

акцiонерам, пов'язаних iз зменшенням статутного капiталу Товариства, членовi 

Наглядової ради виплачується одноразова премiя в розмiрi 0,2% вiд суми 

дивiдендiв або вiд суми вiдшкодування збиткiв. 

 

 

 

 

 

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

та по батькові фізичної особи 

Вiдкрите акцiонерне товариство 

Нацiональна акцiонерна страхова 

компанiя "Оранта" 

Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 00034186 

Місцезнаходження 02081, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул.Здолбунiвська, 7-д 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №198600 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ 

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.08.2013 

Міжміський код та телефон (044) 527-58-00 

Факс (044) 537-58-83 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Компанiя надає страховi послуги 

Товариству (мiжнародне обовязкове 

страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi водiїв транспортних 

засобiв). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я Приватне акцiонерне товариство 
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та по батькові фізичної особи "Страхова компанiя "ПРОВIДНА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 23510137 

Місцезнаходження 03049, Україна, Київська обл., м. Київ, 

пр-т.Повiтрофлотський, 25 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ№594446 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ 

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.01.2012 

Міжміський код та телефон (044) 492-18-18 

Факс (044) 492-18-18 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Компанiя надає страховi послуги 

товариству (обов'язкове страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi 

водiїв транспортних засобiв, 

обов'язкове страхування цивiльно-

правової вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарбвання за шкоду, яка може 

бути заподiяна на об'єктi пiдвищеної 

небезпеки, добровiльне страхування 

наземного транспорту). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з додатковою 

вiдповiдальнiстю "Альянс Україна" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 32253696 

Місцезнаходження 04119, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул. Дегтярiвська, 21Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ№284452, АЕ№284458 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ 

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.04.2014 

Міжміський код та телефон (044) 459 00 51 

Факс (044) 459 00 52 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Компанiя надає страховi послуги 

товариству (добровiльне страхування 

майна юридичних осiб). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "АХА 

Страхування" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20474912 

Місцезнаходження 04070, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул. Iллiнська, 8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид АВ №483293 
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діяльності 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ 

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2009 

Міжміський код та телефон (044) 391 11 22 

Факс (044) 391 11 21 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Компанiя надає страховi послуги 

товариству (добровiльне комплексне 

страхування на транспортi). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю " Аудиторська фiрма  

"Консультант" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 21612486 

Місцезнаходження 01133, Україна, Київська обл., м. Київ, 

б-р Лесi Українки, 23а, к.33 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№0202 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (044) 569 09 50 

Факс (044) 569 09 50 

Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

Опис Фiрма надає аудиторськi послуги щодо 

перевiрки достовiрностi облiку, 

фiнансової та податкової звiтностi  

Товариства. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №581322 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 591 04 19 

Факс (044) 482 52 07 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть 

Опис Товариство надає депозитарнi послуги 

щодо обслуговування випуску цiнних 

паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акiонерне товариство 

"Страхова компанiя ПЗУ Україна" 
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Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20782312 

Місцезнаходження 04053, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул. Артема, 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №500115 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ 

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.12.2009 

Міжміський код та телефон (044) 581 04 52 

Факс - 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Компанiя надає страховi послуги 

товариству (добровiльне комплексне 

страхування подорожуючих за межi 

країни постiйного проживання). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акiонерне товариство 

"Акцонерна страхова компанiя "IНГО 

УКРАЇНА ЖИТТЯ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 35333145 

Місцезнаходження 01054, Україна, Київська обл., м. Киїi, 

вул. Бульварно-Кудрявскьа, 33 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №4999986 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ 

ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.05.2010 

Міжміський код та телефон (044) 490 27 46 

Факс (044) 490 27 46 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Компанiя надає страховi послуги 

товариству (добровiльне страхування 

вiд нещасних випадкiв). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"БIНА" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 23285643 

Місцезнаходження 02068, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул. Велика Василькiвська, 66Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№0960 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (44) 223 82 69 

Факс - 
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Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

Опис Фiрма надає аудиторськi послуги щодо 

перевiрки достовiрностi облiку, 

фiнансової та податкової звiтностi  

Товариства. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

комерцiйний банк "ПРИВАТБАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 14360570 

Місцезнаходження 49094, Україна, Дніпропетровська обл., 

м. Днiпропетровськ, вул.Набережна 

Перемоги, 50 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 263148 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013 

Міжміський код та телефон (056) 716 33 64 

Факс (056) 716 10 49 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть 

Опис Товариство надає депозитарнi послуги 

щодо вiдкриття та ведення рахункiв у 

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

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.11.2005 525/1/05 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1604571000 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

3,14 8 379 750 26 312 415 100 

Опис 
На загальних зборах акцiонерiв 14 квiтня 2010 року прийнято рiшення про переведення документарної форми випуску акцiй в бездокументарну 

форму випуску акцiй. 

31.05.2010 273/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000068514 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

3,14 8 379 750 26 312 415 100 

Опис 

На загальних зборах акцiонерiв 14 квiтня 2010 року прийнято рiшення про змiну найменування товариства з Закритого акцiонерного товариства 

"Полтавський алмазний iнструмент" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"   та 

рiшення про зменшення статутного капiталу  у звязку з приведенням розмiру статутного капiталу у вiдповiднiсть до розмiру чистих активiв 

згiдно ст.155 Цивiльного кодексу України. 

25.01.2011 58/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000068514 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

2,97 8 379 750 24 887 857,5 100 

Опис 

На загальних зборах акцiонерiв 18 листопада 2010 року прийнятi рiшення  про внесення змiн до Статуту у звязку зi зменшенням статутного 

капiталу  та про випуск акцiй шляхом зменшення номiнальної вартостi  та обмiну акцiй  старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної 

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

         ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" - є найбiльшим виробником алмазного iнструменту серед країн СНД i одним з 

найбiльших у свiтi. Створене було у формi закритого акцiонерного товариства "Полтавський 

алмазний iнструмент"  вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Полтавський 

алмазний завод" (протокол № 8 вiд 28.04.2005 року). Єдиний засновник ЗАТ "Полтавський 

алмазний iнструмент" - ВАТ "Полтавський алмазний завод". Державним реєстратором 

виконавчого комiтету Полтавської мiської ради 06.10.2005 року проведено державну реєстрацiю  

та видано Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи  ЗАТ "Полтавський алмазний 

iнструмент".Статутний фонд товариства становив 26 312 415 грн., роздiлений на 8 379 750 

простих iменних  акцiй номiнальною вартiстю 3,14 грн. Випуск акцiй зареєстровано 24.11.2005 

року . 

       В перiод своєї дiяльностi  товариство постiйно працює над пiдвищенням 

конкурентноздатностi, надiйностi та якостi алмазного iнструменту. Гарантом високої якостi 

продукцiї, що випускається, є стабiльнi поставки алмазного iнструменту бiльш нiж  у 20 країн 

свiту. 

      З метою збiльшення об'ємiв продажу продукцiї на ринку Росiйської Федерацiї, бiльш 

ефективного задоволення потреб споживачiв, у квiтнi 2006 року на загальних зборах акцiонерiв  

було прийняте рiшення про створення ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент" у м. Бєлгород, 

РФ.  

       Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2010 р. та Свiдоцтва про державну 

реєстрацiю юридичної особи, виданого Виконавчим комiтетом Полтавської мiської ради, 

змiнено найменування товариства з Закритого акцiонерного товариства "Полтавський алмазний 

iнструмент" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" з 26.04.2010 р. 

 

 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 

                   Вищим органом управлiння ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" є  

загальнi збори акцiонерiв. З метою захисту прав акцiонерiв, контролю i регулювання дiяльностi 

виконавчого органу створена Наглядова рада в кiлькостi 5 осiб. Одноосiбним виконавчим 

органом товариства є Директор ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ". Для 

проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства загальними зборами 

обрано Ревiзiйну комiсiю в складi 3 осiб. 

         На Загальних зборах акцiонерiв у 2006 роцi, було прийнято рiшення щодо створення 

дочiрнього пiдприємства в  мiстi Бєлгород, Росiйської Федерацiї, основною метою якого є 

збiльшення продаж алмазного iнструменту в РФ. Зареєстроване ТОВ "Полтавський алмазний 

iнструмент" Iнспекцiєю федеральної податкової служби в м. Бєлгородi 15.08.2006 року. На 

даний час обсяг продажу алмазного iнструменту ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент" 

складає 65% вiд загального обсягу продаж ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ". 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
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чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

              За 2015 рiк середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" склала 186 чол.; середня чисельнiсть осiб, якi виконували роботи 

за цивiльно-правовими договорами - 15 чол.; середня чисельнiсть зовнiшнiх сумiсникiв - 1 чол. 

В 2014 роцi на умовах неповного робочого часу на пiдприємствi працювало 2 чол. 

     Фонд заробiтної плати штатних працiвникiв за 2015р. склав 12 621,3 тис. грн. Середня 

заробiтна плата в порiвняннi з 2014 р. зросла на 35,9 %.  

     На пiдприємствi дiє наступна система оплати працi: вiдрядно-премiальна - по вiдрядним 

розцiнкам працiвникам основного та допомiжного виробництва; погодинно-премiальна по 

годинним тарифним ставкам робiтникам основного та допомiжного виробництва  вiдповiдно iз  

встановленними розрядами; по окладам. 

     На пiдприємствi запроваджена система матерiальної винагороди за досягнення мети по 

ключовим показникам дiяльностi. Крiм того, як заохочувальний метод використовуються згiдно 

колективного договору доплати та надбавки до тарифних ставок, посадових окладiв 

працiвникам за роботу в шкiдливих умовах, за сумiщення професiй, за розширену зону 

обслуговування, за високу професiйну майстернiсть, бригадирам, не звiльненим вiд основної 

роботи, за класнiсть водiям легкових i вантажних автомобiлей, за виконання особливо важливих 

робiт. Також колективним договором передбаченi додатковi виплати: матерiальна допомога 

працiвникам пiдприємства в разi смертi працiвника та його близьких родичiв, в окремих 

випадках гостропотребуючим допомоги працiвникам; одноразова винагорода до ювiлейних дат. 

    Вiдповiдно до дiючого законодавства на пiдприємствi своєчасно проводиться iндексацiя 

заробiтної плати. 

    В ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" iснує програма пiдготовки кадрiв, яка 

в 2015 роцi реалiзовувалась вiдповiдно до затвердженого Плану пiдготовки та пiдвищення 

квалiфiкацiї персоналу на 2015 рiк. Пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу на 

пiдприємствi здiйснювалась за наступними напрямками: - пiдготовка та перепiдготовка 

робiтникiв - 7 осiб ( в тому числi навчання iншим (сумiжним) професiям - 4 осiб); - пiдвищення 

квалiфiкацiї - 27 осiб; - навчання та перевiрка знань з питань охорони працi та пожежної безпеки 

посадових осiб та спецiалiстiв; - навчання та щорiчна перевiрка знань робiтникiв з питань 

охорони працi, пожежної та техногенної безпеки за видом робiт з пiдвищеною небезпекою. 

Пiдготовка кадрiв та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв здiйснювались безпосередньо на 

виробництвi та в учбових закладах мiста. Пiдготовка та перепiдготовка робiтникiв проводилась 

за заявками керiвникiв структурних пiдроздiлiв. Навчання робiтникiв здiйснювалось за 

програмами Мiнiстерства освiти України, типовими навчальними програмами та розробленими 

на пiдприємствi навчальними програмами. Викладачами теоретичного навчання призначались 

керiвники та фахiвцi, що мають вищу освiту та стаж за спецiальнiстю не менше трьох рокiв, а 

iнструкторами виробничого навчання - квалiфiкованi робiтники, що мають стаж роботи за 

професiєю не менше трьох рокiв та високi виробничi показники.  

     З метою якiсного навчання вiдповiдальних осiб з питань охорони працi, пожежної та 

техногенної безпеки ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" спiвпрацював з ТОВ 

"Полтавський навчальний професiйно-технiчний комбiнат", Полтавською фiлiєю ДП "Схiдний 

експертно-технiчний центр", Навчально-методичним центром цивiльного захисту та безпеки 

життєдiяльностi Полтавської областi. 

     На протязi року спецiалiстами вiддiлу кадрiв здiйснювався постiйний контроль за якiстю 

проведення занять i виробничого навчання в структурних пiдроздiлах. 
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Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" не належить до будь-яких об'єднань 

пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" у звiтному перiодi не проводило спiльну 

дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб  протягом звiтного перiоду ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" не отримувало. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

         Фiнансова звiтнiсть компанiї складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ), опублiкованих на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв 

України. Фiнансова звiтнiсть Компанiї базується на таких принципах: iсторичної собiвартостi, 

визнання доходу, вiдповiдностi та повного розкриття; на таких допущеннях: безперервностi 

дiяльностi, єдиного грошового вимiрника та перiодичностi. Фiнансова звiтнiсть вiдповiдає таким 

обмеженням: суттєвостi, особливостi галузi, консерватизму, своєчасностi, балансу мiж вигодами 

та витратами, достовiрностi та справедливого надання iнформацiї. Фiнансовiй звiтностi 

притаманнi наступнi якiснi характеристики: дохiдливiсть, достовiрнiсть, зiставнiсть та  

доречнiсть. 

            Принципи оцiнки  

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi iсторичної вартостi, окрiм iнструментiв, 

вiдображених за справедливою вартiстю. Товариство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до 

Українського законодавства i стандартiв бухгалтерського облiку. Основнi засоби 

вiдображаються у Балансi пiдприємства за первiсною вартiстю з урахуванням вартостi витрат на 

реконструкцiю та модернiзацiю. Визнання, оцiнка i облiк основних засобiв та iнших 

необоротних матерiальних активiв проводиться у вiдповiдностi з МСБО №16 "Основнi засоби". 

Одиницею облiку є окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних матерiальних 

активiв. Групування в аналiтичному облiку встановлено у вiдповiдностi з вимогами 

вищевказаного стандарту. До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство 

утримує з метою їх використання в процесi виробництва, очiкуваний термiн корисного 

використання яких бiльше одного року i вартiсть вище  6 000,00 грн. за одиницю. Iншими 

необоротними матерiальними активами (НМА) визнаються матерiальнi активи, термiн служби 

яких бiльше одного року i вартiсть за одиницю до    6 000,00 грн. з вiдображенням їх на рахунку  

"Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи" i "Бiблiотечнi фонди". Для розрахунку амортизацiї 

окремого об'єкта основних засобiв, застосовується прямолiнiйний метод. Для розрахунку 

амортизацiї iнших необоротних матерiальних активiв, якi надiйшли до 01.01.2012 року, 

застосовується прямолiнiйний метод. Для iнших необоротних матерiальних активiв, якi 

надiйшли пiсля 01.01.2012 року, амортизацiя нараховується в розмiрi 100% вартостi таких 

об'єктiв в першому мiсяцi їх використання. Нематерiальнi активи - немонетарнi активи, якi не 
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мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi.  Визнання, оцiнка i облiк 

нематерiальних активiв проводиться у вiдповiдностi з МСБО № 38 "Нематерiальнi активи". При 

введеннi в експлуатацiю нематерiальних активiв, по кожному з них, розпорядчим документом 

пiдприємства встановлюється термiн корисної експлуатацiї. Норма амортизацiї розраховується 

прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв, iнших необоротних 

матерiальних активiв i нематерiальних активiв не розраховується, а для цiлей амортизацiї 

застосовується її нульове значення. Запаси вiдображаються у Балансi за собiвартiстю, яка 

складається з витрат на придбання, транспортно - зоготiвельних витрат, iнших витрат, якi прямо 

пов'язанi з придбанням. 

Вартiсть незавершеного виробництва включає прямi витрати та виробничi накладнi витрати. 

Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю. 

 Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається кожне їх найменування. Малоцiннi i 

швидкозношуванi предмети термiном корисного використання менше одного року, незалежно 

вiд вартостi враховуються на рахунку  "Малоцiннi i швидкозношуванi предмети" у складi 

запасiв пiдприємства. Визначення грошових коштiв: грошовi кошти - сума грошей в касi, на 

поточних та iнших (строкових депозитних) рахунках у банках, якi можуть бути використанi для 

забезпечення фiнансовими ресурсами поточних потреб товариства. Суми залишкiв грошових 

коштiв на розрахункових рахунках в iноземнiй валютi перераховуються у нацiональну валюту за 

курсом Нацiонального банку України на дату складання звiту. Дебiторська заборгованiсть 

вiдображається у Балансi за чистою вартiстю реалiзацiї. Iнша дебiторська заборгованiсть 

складається iз заборгованостi, що не пов'язана з продажем продукцiї. Визнання доходу: дохiд вiд 

реалiзацiї продукцiї товариства визнається у вiдповiдностi з методом нарахувань при 

вiдвантаженнi продукцiї клiєнтам. Дохiд зменшується на суму наданих покупцям знижок, а 

також при поверненнi продукцiї виробнику. Податки: витрати з податку на прибуток включають 

податок, розрахований у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України, з 

врахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були компенсованi, або виникли у звiтному 

перiодi. 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основний вид дiяльностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" - виробництво 

широкого спектру алмазного iнструменту та iнструменту з кубiчного нiтриду бору (CBN), а 

саме: круги шлiфувальнi рiзних форм, для виготовлення, заточки та доводки iнструменту iз 

твердих сплавiв та швидкорiжучих сталей, обробки керамiки, напiвпровiдних матерiалiв, скла, 
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кришталю; волочильний iнструмент; бруски алмазнi хонiнгувальнi; олiвцi для правки 

абразивних кругiв; свердла алмазнi; пасти алмазнi та iз карбiду титана; алмазний iнструмент для 

обробки каменю. 

Споживачами iнструмента є пiдприємства та органiзацiї, якi вiдносятся до рiзних галузей 

промисловостi (машинобудування, авiакосмiчна промисловiсть, металлообробка, склообробка, 

деревообробка та iншi).  

Основними споживачами продукцiї пiдприємства є: ВАТ "Кiровградський завод твердих 

сплавiв", ВАТ "Арселор Мiттал Кривий Рiг", НПК Газотурбобудування, ГП НПКГ "Зоря" - 

"Машпроект" та iншi. Головним ринком збуту алмазного iнструмента у 2015 роцi були країни 

СНД. 88,93% продаж приходиться на цi країни.  

Реалiзацiя алмазних кругiв у 2015 роцi склала 11 404  тис  карат та зменшилась на 10,4% у 

порiвняннi з 2014 роком та на 8,5% менше у порiвняннi з 2013 роком, в гривневому показнику 

реалiзацiя збiльшилась на 26% у порiвняннi з 2014 р. та збiльшилась на 63% у порiвняннi з 2013 

р.  

Реалiзацiя рiзцiв з НТМ склала 10 441 штук, що нижче показникiв 2014 року на 18%,  в 

гривневому показнику реалiзацiя збiльшилась на 55%.  

Реалiзацiя паст склала 445 145 карат та зменшилась на 3%, в грошовому виразi збiльшилась на 

65%. 

Реалiзацiя волок склала 639 штук, що бiльше показникiв 2014 року на 92%, у грошовому 

показнику збiльшилась на 545%.  

Виробництво та реалiзацiя алмазного iнструменту не носить сезонний характер. Коливання 

реалiзацiї подукцiї залежить вiд стану промисловостi.  

В 2015 роцi реалiзацiя продукцiї мала таку структуру: 89,85 % - алмазнi круги; 

1,96 % пасти; 3,22 % металорiжучий iнструмент; 2,63% алмазнi бруски хонiнговальнi; 1,23 % 

алмазнi волоки; 0,87%   алмазнi олiвцi; 0,24 % iнша  продукцiя 

Структура продаж по країнам (гривня): 

Росiя           57,18%; 

Україна       20,85%; 

Бiлорусь      5,18%; 

Казахстан   1,69%; 

Литва         1,26%; 

Д.З.             11,1%; 

Iншi            2,74%. 

 

Основна сировина для виробництва алмазного iнструменту: порошки з синтетичних алмазiв, 

алюмiнiєвий порошок, алюмiнiй первинний i вторинний, в'яжуче пульвербакелiд, стальний 

прокат i труби, мiдний порошок, оловяний порошок, абразивнi круги. Основнi об'єми поставок 

алмазних порошкiв з китайського ринку, iнша сировина закупляється в Українi. За 2015 рiк 

спостерiгаються пiдвищення цiн на основнi матерiали, зокрема: алмазный порошок - 45%; 

олов'яний порошок - 10%; алюмiнiєвий порошок - 17,2%; пульвербакелiт - 31%; алюмiнiй 

первинний - 31%; електроенергiя - 15%. 

Основними факторами, якi можуть вплинути на об'єми виробництва та реалiзацiї продукцiї є 

такi:  

- Пiдвищення цiн на продукцiю, що може бути пов'язаним зi збiльшенням вартостi сировини та 

тепло-енергоросурсiв; 

-  Фiзичний та моральный знос основних засобiв, в тому числi обладнання; 

- Погiршення економiчної ситуацiї в Українi та країнах СНД та як наслiдок зменшення 

фiнансової активностi пiдприємств -споживачiв; 

- Спад об'ємiв виробництва в промисловостi i як наслiдок зменшення попиту на алмазний 

iнструмент; 
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- Насичення попиту в алмазному iнструментi на внутрiшньому та зовнiшнiх ринках 

конкурентами. 

Основнi дiї, якi приймає Товариство для зменшення галузевих ризикiв є: 

- Розширення ринкiв збуту продукцiї та пошук нових споживачiв; 

- Розробка заходiв по зменшенню витрат на виробництво та реалiзацiю продукцiї; 

- Впровадження новiтнiх технологiй у виробництво; 

- Зменшення срокiв виконання замовлень; 

- Безперебiйне забезпечення виробництва якiсною сировиною; 

- Збiльшення продуктивностi працi; 

- Зниження собiвартостi продукцiї за рахунок зниження внутрiшнiх виробничих витрат; 

- Розробка нових перспективних видiв алмазного iнструменту на замiну бльш якiсного 

iмпортного. 

Товариством постiйно ведуться роботи по удосконаленню технологiї виробництва, а також 

використання нових прогресивних видiв компонентiв з метою пiдвищення якостi продуцiї, що 

дозволяє конкурувати не тiльки з вiтчизняними виробниками, а й закордонними. 

Замiщення iмпортного iнструмента власним високоякiсним iнструментом дозволить значно 

розширити коло споживачiв власної продукцiї як на ринку Українi та Росiї, а так i на ринках 

країн дальнього зарубiжжя.    

Товариство виходячи в сегмент високоякiсного iнструмента готове запропонувати споживачам: 

- алмазний iнструмент високої якостi; 

- мiнiмальнi строки поставки iнструмента кiнцевим споживачам;  

- гнучку систему знижок та невисокi цiни у порiвняннi з iмпортними аналогами. 

В 2015 р. спостерiгалась зменшення промислового виробництва Росiї на 4,5% та незначний спад 

промислового виробництва в СНД. Як наслiдок, в бiльшостi конкурентiв на ринку СНД 

спостерiгається спад в об'ємах виробництва у вiдношеннi до 2014 р. 

 

Зменшили експорт своєї продукцiї у порiвняннi з 2014 р. ВАТ "Венфа" на -19%, ВАТ "МПО по 

ВАI" на 69%. Збiльшили експорт ВАТ НПК "Абразиви та шлiфування" на 86% у порiвняннi з 

2014 р. 

Экспорт ТОВ "Петербургський абразивний завод "Iллiч" у 2015 роцi залишився на рiвнi 

попереднього. 

Не зважаючи на те, що конкуренцiя на ринку алмазного iнструмента  залишається високою, 

виробники у 2015 р. пiдняли цiни на алмазний iнструмент.  

Цiни основних конкурентiв по ходовiй продукцiї ВАТ"ЛЗША та АI" (м. Львiв) на 11% нижче, 

ТОВ "Алмазний  Iнструмент" (м. Белгород) на 35% нижче цiн ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ". 

По попередньому розрахунку об'єму ринку алмазного iнструмента (без урахування 

каменеобробки), наша доля у натуральному виразi (каратах) серед виробникiв Росiї та України 

складає 41 % та 40 % в грошовому. 

Товариством за звiтний рiк отримано в процесi дiяльностi в Українi 20,3%  та в Росiї  64,2%  вiд 

загальної суми доходiв. 

 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

 Було здiйснено продаж частини обладнання (джерело безперебiйного живлення, сервер) на 

загальну суму 0 грн. (за залишковою вартiстю). Протягом останнiх п'яти рокiв основними 
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придбаннями активiв були: автомобiль NISAN (105 403,16 грн.), сервер на базi INTAL (39 518 

грн), ноутбук (6 665 грн), комп'ютерна технiка (187 766 грн.), пiч (37 585 грн.), кондицiонер (70 

462 грн.), програмне забезпечення (124 623 грн.), , компресорна установка (35 566 грн), 

гвинтовий повiтряний компресор (57 500 грн.), профiлометр (33 600 грн.), апарат високого тиску 

(15 667 грн.) . Капiтальнi вкладення, запланованi на 2016 рiк, будуть направленi в першу чергу 

на пiдтримку дiючого виробництва та фiнансуватимуться за рахунок власних коштiв товариства. 

 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 

звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація    У 2015 роцi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" укладено 

iз Закритим акцiонерним товариством "Орсвiт Груп" (директором якого є член Наглядової ради 

Товариства Мiхаль Вiталiй Кiмович)  договiр поставки товару вiд 01.01.2015 року, згiдно якого 

ЗАТ зобов'язується оплатити, а ПАТ поставити товар на пiдставi письмової заявки покупця на 

загальну суму 200 000 грн., та дистриб'юторський договiр, згiдно якого ЗАТ надано статус 

офiцiйного дистриб'ютора ПАТ, в зв'язку з чим ЗАТ взято на себе обов'язок закупити продукцiї 

ПАТ на суму 200 000 гривень. Укладення даних правочинiв погоджене рiшенням Наглядової 

ради Товариства вiд 02-03.12.2014 року. Суми правочинiв визначались на пiдставi Положення 

"Про порядок цiноутворення на алмазний iнструмент". 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

          В 2015 роцi було виконано обсяг робiт по капiтальних вкладенням та вiднесено на 

збiльшення вартостi основних засобiв на суму 2 648 607,43грн. Питома вага основних засобiв та 

iнших необоротних активiв склала 36,44%  валюти балансу. Середнiй вiдсоток зносу основних 

засобiв на 31.12.2015 року склав 44,35%.   

          Рух необоротних активiв Товариства за 2015 рiк наведений у таблицi: 

 

Показник Земельнi дiлянки Будiвлi та споруди Машини, механiзми, обладнання, 

малоцiннi необоротнi активи, бiблiотечнi фонди, нематерiальнi активи Незавершене 

будiвництво Разом 

Первiсна вартiсть на 31/12/2014 38 371,34 14 080 711,65 15 771 301,17   29 

890 384,16 

Надходження за 2015 рiк  724 926,33 1 923 681,10  2 648 607,43 

Вибуття за 2015 рiк   4 471,29  4 471,29 

 

Нарахована амортизацiя  560 795,08 1 820 205,62  2 381 000,70 

Первiсна вартiсть на 31/12/2015 38 371,34 14 805 637,98 17 690 510,98  32 534 

520,30 
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Накопичена амортизацiя  2 922 176,21 11 508 045,30  14 430 221,51 

Балансова вартiсть на 31/12/15 38 371,34 11 883 461,77 6 182 465,68  18 104 

298,79 

 

Всi основнi засоби та нематерiальнi активи знаходяться у власностi Товариства та розташованi 

за адресою м. Полтава, вул. Красiна 71Б. Товариство не має будь-яких обмежень або обтяжень 

при їх використаннi, (знаходження пiд заставою, повну або часткову заборону на використання, 

тощо). Поточне обслуговування та ремонт, а також капiтальний ремонт, виконуються своєчасно 

в залежностi вiд необхiдних строкiв та регламентiв обслуговування для кожної конкретної 

категорiї обладнання. 

Виробнича дiяльнiсть товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог чинного 

природоохоронного законодавства. На товариствi функцiонує станцiя очистки дощової стiчної 

води. В 2015 роцi введена в експлуатацiю установка очищення промивних стiчних вод i 

забрудненої пiдземної води споруд iнженерного захисту пiдземних вод. В пилогазоочисних 

установках виконується очистка повiтря, що видаляється вiд технологiчного обладнання. 

Промислова стiчна вода передається на очистку комунальним пiдприємствам. Промисловi та 

побутовi вiдходи передаються на утилiзацiю або розмiщення спецiалiзованим пiдприємствам. 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

   Основним видом дiяльностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" є 

виробництво алмазного iнструменту. Одночасно з цим, кон'юнктура ринку така, що практично 

весь обсяг продукцiї спрямований на експорт (бiльш нiж 79%). Маючи законодавчо встановленi 

пiльги для експортерiв, а саме нульову ставку ПДВ, пiдприємство протягом 2015 року отримало 

вiдшкодування ПДВ з державного бюджету в сумi 3 366 747,50 грн. В подальшому, у разi 

затримок з вiдшкодування ПДВ чи не вiдшкодування, з причин не залежних вiд ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ", це може спричинити значнi фiнансовi 

труднощi. 

   

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

 Протягом 2015 року проводилися перевiрки фiнансової дiяльностi пiдприємства  державними 

органами:  

 

- Податковою iнспекцiєю м. Полтави проведена перевiрка достовiрностi нарахування сум 

ПДВ за лютий, липень, листопад 2015р. В ходi перевiрки пiдтверджено достовiрнiсть даних 

декларацiї з ПДВ за липень та листопад 2015 року. 

За результатами перевiрки за лютий мiсяць складено акт, знята з податкового кредиту суму ПДВ 

64 860,00 грн, нарахованi штрафнi санкцiї на суму 16 215,00 грн. Компанiя оскаржила рiшення 

податкової iнспекцiї м. Полтави в судовому порядку. Постановою Полтавського окружного 

адмiнiстративного суду вiд 23.06.2015 року рiшення податкової iнспекцiї скасовано. Ухвалою 

Харкiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 04.08.2015 року Постанову суду першої 

iнстанцiї залишено в силi. 

- Податковою iнспекцiєю м. Полтави проведена перевiрка достовiрностi проведення 

розрахунку єдиного соцiального внеску в зв'язку iз застосуванням понижуючого коефiцiєнта до 

ставки єдиного соцiального внеску за лютий 2015 року. В ходi перевiрки порушень не 

встановлено. 

- Полтавським обласним вiддiленням Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати 
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працездатностi проведена позапланова перевiрка про витрату коштiв Фонду за перiод з 

01.10.2013 р. по 31.03.2015 р. Пiд час перевiрки порушень не встановлено.         

 

   Ревiзiйною комiсiєю протягом 2015 року проводилися щоквартальнi перевiрки фiнансової 

звiтностi товариства. У сiчнi 2016 року незалежною аудиторською фiрмою  "БIНА", м. Київ 

проведена аудиторська перевiрка рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк. У ходi перевiрки 

порушень не встановлено. Отримано аудиторський висновок про пiдтвердження достовiрностi 

даних фiнансової звiтностi. 

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

   В звiтному перiодi полiтика ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" щодо 

фiнансування власної дiяльностi базувалась на засадах самофiнансування. У 2016 роцi не 

планується додаткового фiнансування поточної дiяльностi за рахунок залучення позикових 

коштiв, випуску в обiг облiгацiй чи додаткової емiсiї акцiй товариства. Товариство планує 

фiнансувати дiяльнiсть за рахунок власних фiнансових ресурсiв та бiльш ефективного їх 

використання. 

 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

      ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" на кiнець звiтного перiоду мало 

укладенi договори (контракти), якi пiдлягають виконанню у 2015 роцi. Оскiльки, товариство є 

експортером продукцiї, то показники сформованого портфелю замовлень на наступний рiк 

мають суттєву залежнiсть вiд курсу нацiональної валюти, який визначає пiдсумковi фiнансовi 

результати. Без врахування впливу цього показника вартiсть укладених в звiтному перiодi 

контрактiв з реалiзацiї продукцiї на майбутнiй рiк складає близько 60,8 млн. грн. - це загальна 

вартiсть вже укладених контрактiв, реалiзацiя продукцiї за якими планується у 2016 роцi. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

          24 березня 2016 року Загальними зборами  акцiонерiв прийняте рiшення про затвердження 

основних напрямкiв дiяльностi товариства. Головними завданнями 2016 року буде збiльшення 

продажiв всiх лiнiйок iнструменту, особливо шлiфувальних кругiв виконання "премiум" i 

продовження жорсткої боротьби з конкурентами по збереженню долi ринку. Для досягнення 

поставлених завдань  ми зробимо наступне:1) продовжимо агресивну полiтику продажiв, 2) 

продовжимо активнi вiдрядження по замiщенню iмпорту, iнструментом у виконаннi "премiум" 

та завоюванню пiдприємств конкурентiв; 3) розширимо лiнiйку iнструменту, що випускається, i 

в першу чергу iнструменту у виконання "премiум"; 4) придбаємо нове обладнання, для 

розширення лiнiйки iнструменту виконання "премiум", на суму 1 107 000 гривень; 5) 

продовжимо роботу з розширення мережi торговцiв та дистриб'юторiв в Європi, що дозволить 

значно збiльшити продажi в цьому регiонi. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 
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У 2015 роцi Товариством були виконанi наступнi розробки: продовженi роботи по виготовленню 

нових форм iнструменту з високопродуктивною i кромкостiйкою зв'язкою "Премiум" для 

алмазного iнструменту i для iнструменту з СВN; розроблена та впроваджена у виробництво нова 

зв'язка для алмазних кругiв по обробцi кромки облицювальної плитки; модернiзованi 5 пресiв 

для автоматичного спiкання кругiв з товщиною шару понад 30 мм; розроблено та впроваджено 

40 нових форм або типорозмiрiв алмазного iнструменту; придбано та встановлено обладнання 

по лазерному маркуванню; придбана та впроваджена установка з очистки грунтових вод. 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною 

в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких 

виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв 

активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких 

виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають 

посадовi особи емiтента вiдсутнi. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

    Загальнi показники, якi характеризують дiяльнiсть Товариства за останнi три роки, наведенi в 

таблицi: 

Показник                                                                 2013 рiк           2014 рiк.     2015 рiк               

Реалiзацiя алмазного iнструменту в каратах       12539618,       12911353   11705638,             .  

Чистий дохiд вiд реалiзацiї (без ПДВ) тис. грн.     33 333,            43 378,        59 085.  

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.                    1 900,              5 937,              5 551.  

   Згiдно фiнансової звiтностi за 2015 р. чистий прибуток склав 5 551 тис. грн.    

 

   У 2016 р. заплановано незначне зменшення обсягiв реалiзацiї. Товариство продовжувало 

скорочувати постiйнi витрати, якi впливають на собiвартiсть продукцiї. Була проведена 

модернiзацiя п'яти гiдравлiчних пресiв, що дозволило виконувати спiкання алмазних кругiв з 

висотою слою бiльше 30 мм. Виготовленi три новi ванни охолодження на лiнiї спiкання 

алмазних кругiв. Проведена модернiзацiя системи контролю температури на гальванiчних 

ваннах. За рахунок навчання та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв вдалося впровадити  

сумiщення професiй, що також дало можливiсть пiдвищити продуктивнiсть працi. У жовтнi 2015 

року Товариство успiшно пройшло наглядовий аудит системи менеджменту якостi на 

вiдповiднiсть встановленим вимогам мiжнородного стандарту ISO 9001.  

     Товариством у 2015 роцi перераховано всiх видiв податкiв та обов'язкових платежiв у сумi 9 

435 367,94 грн., у тому числi єдиний соцiальний внесок 4 936 233,08 грн. (у 2014 роцi - 6 278 

011,82 грн., у тому числi єдиний соцiальний внесок 4 079 068,62 грн., у 2013 роцi - 5 716 799,10 

грн. у тому числi єдиний соцiальний внесок - 3 671 119,08 грн.). 

 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок на на початок на на початок на 
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періоду кінець 

періоду 

періоду кінець 

періоду 

періоду кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 17 606 17 924 0 0 17 606 17 924 

  будівлі та споруди 11 658 11 823 0 0 11 658 11 823 

  машини та обладнання 5 633 5 784 0 0 5 633 5 784 

  транспортні засоби 168 149 0 0 168 149 

  земельні ділянки 38 38 0 0 38 38 

  інші 109 130 0 0 109 130 

2. Невиробничого 

призначення: 
86 95 0 0 86 95 

  будівлі та споруди 60 60 0 0 60 60 

  машини та обладнання 12 14 0 0 12 14 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 14 21 0 0 14 21 

Усього 17 692 18 019 0 0 17 692 18 019 

Опис 

Станом на 01.01.2015р. враховуються основнi засоби первiсною 

вартiстю 29188 тис.грн., накопичена амортизацiя становить 11496 

тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв - 17692 тис.грн. Ступiнь 

використання основних засобiв (розраховується як кiлькiсть основних 

засобiв, що використовуються на пiдприємствi, подiлена на загальну 

кiлькiсть основних засобiв та помножена на 100) складає: - 95 %. 

Ступiнь зносу основних засобiв (розраховується як сума накопиченого 

зносу основних засобiв подiлена на первiсну (переоцiнену) вартiсть 

основних засобiв та помножена на 100) по групах станом на 

31.12.2015р. : Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 20 %, 

Машини та обладнання - 63%, Транспортнi засоби - 68 %, Iнструменти, 

прилади - 54 %, МНМА - 97%. Всi основнi засоби  товариства є його 

власнiстю. Товариство самостiйно визначає термiни та умови не тiльки 

користування майном, а й володiнням та розпорядження ним. Основнi 

засоби Товариство має намiр використовувати на протязi перiоду, у 

який вони будуть брати участь у процесi виробництва або поставки 

товарiв, надання послуг, виконання робiт, для здiйснення 

адмiнiстративних цiлях та у iнших напрямках, що призводять (або 

призведуть) до економiчних вигод. Товариством може буди здiйсненi 

модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання та iн. об`єктiв 

основних засобiв, що призведе до збiльшення майбутнiх економiчних 

вигод вiд їх використання (у тому числi й збiльшення строку 

використання), нiж попередньо очiкувалось. Термiн користування 

основними засобами виробничого i невиробничого призначення вiд 1 

до 50 рокiв. Групи визначаються в залежностi вiд технiчного 

використання з наступними сроками використання: - будiвлi - 50 рокiв; 

- машини та обладнання - 25 рокiв; - транспортнi засоби - 15 рокiв; - 

iнструменти, прилади, iнвентар - 25 роки; - iншi основнi засоби - 12 

рокiв. Умови користування основними засобами - вiдповiдно до 

виробничих потреб товариства. У 2015р. було здiйснено придбання 

об'єктiв основних засобiв загальною вартiстю 585 тис. грн. За 2015р. 

лiквiдовано основних засобiв за первiсною вартiстю 4 тис. грн. (знос - 4 

тис.грн.). Нарахування амортизацiї основних засобiв (крiм МНМА) 

здiйснюється за прямолiнiйним методом. У 2015 роцi нарахована 

амортизацiя основних засобiв у сумi 2254 тис.грн. Амортизацiя МНМА 

у 2015 роцi нараховується у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi 

використання об'єктiв. Станом на 31.12.2015р.: - основних засобiв, 
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щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження 

права власностi, не має; - оформлених у заставу основних засобiв не 

має. У податковiй заставi не знаходяться. - цiлiснi майновi комплекси 

товариством не орендуються. - утрачених внаслiдок надзвичайних 

подiй у 2015 роцi основних засобiв не має. Iнвентаризацiя об'єктiв 

основних засобiв проводилась на пiдприємствi станом на 1 листопада 

2015р. (наказ №304 вiд 13.10.2015р. "Про проведення рiчної 

iнвентаризацiї"). Надлишкiв та нестач основних засобiв не виявлено. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

41 937 36 308 

Статутний капітал (тис.грн) 24 888 24 888 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

24 888 24 888 

Опис         Вартiсть чистих активiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  

станом на 31.12.2015 р. складає 41937 тис.грн. Чистi активи визначено у вiдповiдностi з 

вимогами "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку  № 485 вiд 17.11.2004 р. Розрахунок вартостi чистих активiв товариства 

здiйснено для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з 

метою реалiзацiї положень пункту пункту 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного 

товариства" Цивiльного кодексу України.  

   

Висновок Станом на 31.12.2015 р. вартiсть чистих активiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" перевищує розмiр Статутного капiталу, який складає 24 888 тис. грн 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 
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Інші зобов'язання X 6 183 X X 

Усього зобов'язань X 6 183 X X 

Опис Простроченої заборгованостi перед бюджетом Товариство не 

має. 

До iнших зобов'язань входить кредиторська заборгованiсть за 

товари,роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, зi 

страхування, з оплати працi, за одержання авансами, за 

розрахунками з учасниками, iншi поточнi зобовязання.. 

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

09.04.2015 09.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2013 1 0 

2 2014 2 1 

3 2015 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 
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Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 
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завдань 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  11 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть) В складi Наглядової ради комiтети не створенi 

Інше (запишіть) В складi Наглядової ради комiтети не створенi 

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності 

комітетів 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 

(запишіть) 

Розмiр винагороди членiв Наглядової ради  встановлюється загальними 

зборами акцiонерiв. 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть) 

Вимоги передбаченi ст.62 Закону України " Про акцiонернi 

товариства". 

X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом  X 
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внутрішніх документів акціонерного товариства 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
X  

Інше 

(запишіть) 

Члени Наглядової ради були обранi на новий термiн на загальних зборах 

акцiонерiв 09.04.2015 року 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  4 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 

органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 
ні так ні ні 



 48 

виконавчого органу 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

ні так так так так 
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та більше статутного 

капіталу 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

за рiшенням Наглядової ради Товариства 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  
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Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

Iншi органи не здiйснювали перевiрку фiнансово-господарської  

дiяльностi  товариства в минулому роцi 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

Ревiзiйна комiсiя Товариства проводила перевiрки тiльки з власної 

iнiцiативи 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  так 
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Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 

Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: д/в 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

д/в 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 
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12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

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

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "БIНА" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

23285643 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

Україна, м. Київ, вул. Велика 

Василькiвська, 66 Б,оф.28 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

0960, 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

2015 

Думка аудитора умовно-позитивна 
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "БIНА" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

23285643 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

Україна, м. Київ, вул. Велика 

Василькiвська, 66 Б, оф. 28 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

0960, 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

                                                   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ) 

незалежного аудитора  

ТОВ "Аудиторської фiрми "БIНА" 

про фiнансову звiтнiсть  

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

за 2015 рiк  

 

 

Керiвництву та акцiонерам 

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"        

 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв  

та фондового ринку                                                                                                                         

                                               

 

Опис аудиторської перевiрки 

         Незалежною Аудиторською фiрмою "БIНА", згiдно з вимогами 

Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг, здiйснено аудит фiнансової звiтностi 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" (код ЄДРПОУ 33804724; мiсцезнаходження: 

юридична адреса та фактична адреса: м. Полтава, вул. Красiна, 71Б), яка 
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складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року 

(Додаток 1), Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2015 

рiк (Додаток 2), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 рiк 

(Додаток 3), Звiту про власний капiтал за 2015 р (Додаток 4)., а також Примiток 

до фiнансової звiтностi за 2015 рiк (Додаток 5).  

       

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

        Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне 

подання фiнансової звiтностi згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий 

внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити 

складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 

шахрайства або помилки. 

 

______________________________________________________ 

Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi вiд 26 сiчня 2001 р. № 0960 

E-mail: bina@ukr.net 

 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

      Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi 

на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 

етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 

достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

      Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр 

процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи 

оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються складання та достовiрностi подання суб'єктом господарювання 

фiнансового звiту з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 

обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 

використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 

управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.  

       Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для 

висловлення нашої думки.  

 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 

      Протягом 2015 року ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 52 

% доходiв вiд основної дiяльностi отримав вiд реалiзацiї за росiйськi рублi 
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готової продукцiї  Дочiрньому пiдприємству ТОВ "Полтавський алмазний 

iнструмент"     (м. Бєлгород), який знаходиться на територiї Росiйської федерацiї, 

що призвело до збиткiв вiд курсових рiзниць, та вiдповiдно, до зменшення 

прибутку на 6% у порiвняннi з 2014 роком.  

 

Висловлення думки  

         На думку аудитора, за винятком можливого майбутнього впливу питання, 

викладеного у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", 

фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" станом на 31.12.2015 р. та за 

рiк, що закiнчився на зазначену дату у складi Балансу (Звiту про фiнансовий 

стан) станом на 31 грудня 2015 року та Звiту про фiнансовi результати (Звiту про 

сукупний дохiд) за 2015 рiк, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 

за 2015 рiк, Звiту  про  власний  капiтал  за 2015 р., Примiток до фiнансової 

звiтностi за 2015 рiк, достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий 

стан пiдприємства за 2015 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi.  

 

Пояснювальний параграф 

         Також, звертаємо увагу на те, що протягом 2015 р. виникла значна напруга 

на валютному ринку, що було пов'язано iз поєднанням низки внутрiшнiх i 

зовнiшнiх чинникiв та вiдбулося значне зростання офiцiйного курсу долара 

США та євро до гривнi та коливання  курсу рубля.  

Не модифiкуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що в Українi iснує 

невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньої економiчної 

полiтики та змiн в нормативно-правовiй базi. Ми не маємо змоги передбачити 

можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан 

Акцiонерного товариства.  

 

 

 

 

 

ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ 

 

Пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за 2015 рiк 

(згiдно з вимогами п.4 статтi 75 та  частини другої статтi 74 Закону України "Про 

акцiонернi товариства"):  

       Аудит пiдтверджує, що система бухгалтерського облiку на ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" вiдповiдає чинним 

законодавчим i нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку 

та звiтностi акцiонерних товариств в Українi, а рiчна фiнансова звiтнiсть 

складена вiдповiдно вимогам чинного законодавства України i в складi Балансу 
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(Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, Звiту про фiнансовi 

результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2015 рiк, Звiту про рух грошових 

коштiв (за прямим методом) за 2015 рiк, Звiту про власний капiтал за 2015 р., а 

також Примiток до фiнансової звiтностi за 2015 рiк достовiрно та повно 

вiдображає фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства за 2015 рiк.  

       Аудит пiдтверджує достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi                                      

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" за 2015 рiк.     

 

Наявнiсть фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-

господарської дiяльностi (згiдно з вимогами п.4 статтi 75 та  частини другої 

статтi 74 Закону України "Про акцiонернi товариства") 

       Протягом 2015 року вiдсутнi випадки порушень дiючого законодавства.  

  

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства 

        Вартiсть чистих активiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ"  станом на 31.12.2015 р. складає 41 937 тис.грн. Чистi активи 

визначено у вiдповiдностi з вимогами "Методичних рекомендацiй щодо 

визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених 

рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  № 485 вiд 

17.11.2004 р. Розрахунок вартостi чистих активiв товариства здiйснено для 

порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою 

реалiзацiї положень пункту 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного 

товариства" Цивiльного кодексу України.  

    Станом на 31.12.2015 р. вартiсть чистих активiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" перевищує розмiр Статутного капiталу, який 

складає          24 888 тис.грн.  

 

Виконання значних правочинiв 

         Протягом 2015 року на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ"  було вчинено 2 значнi правочини та правочин, щодо вчинення 

якого є заiнтересованiсть.  Рiшення про вчинення значних правочинiв було 

схвалено загальними зборами акцiонерiв 09.04.2015 р. (Протокол №12) та 

Рiшенням наглядової ради 23.06.2015 р. (Протокол № 98). Рiшення про вчинення 

правочину щодо якого є заiнтересованiсть було схвалено рiшенням наглядової 

ради товариства вiд 02-03 грудня 2014 р.   

 

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту 

вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" 

         Протягом звiтного року на ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВI  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" функцiонували 

наступнi органи корпоративного управлiння: 

- загальнi збори акцiонерiв; 

- наглядова рада; 
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- директор - виконавчий орган; 

- ревiзiйна комiсiя. 

         Формування складу органiв корпоративного управлiння ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" здiйснюється вiдповiдно до положень Статуту в новiй редакцiї, 

затвердженiй Протоколом № 11 вiд 19.11.2014 р. загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ". Кiлькiсний склад 

сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. 

На ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" затвердженi вiдповiднi 

Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiя.   

Створення служби внутрiшнього аудиту (аудитора) не передбачено внутрiшнiми 

документами акцiонерного товариства.        

         Рiчнi загальнi збори товариства були проведенi 09 квiтня 2015 року.   

         Протягом звiтного року поточне управлiння фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Товариства здiйснює директор в межах повноважень, якi встановлено 

Статутом акцiонерного товариства.  

         На ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" не затверджено 

Кодекс (принципи) корпоративного управлiння.  

         На пiдставi проведеного аналiзу та аудиторських процедур, на думку 

аудитора, впровадження основних принципiв корпоративного  управлiння 

вiдповiдає вимогам чинного законодавства.  

         

Iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути 

на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його 

цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про 

цiннi папери та фондовий ринок" 

Протягом 2015 року на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

сталися подiї, що визначенi  частиною першою статтi 41 Закону України "Про 

цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-15 вiд 23.02.2006 р. та можуть 

вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни 

вартостi його цiнних паперiв: 

-  змiна складу посадових осiб емiтента; 

 

 

 

Директор-аудитор 

(сертифiкат Аудиторської Палати України  

Серiя А №000873  вiд 28.03.1996 р.)                                                              М.М. 

Ватаманюк 

 

 

18.03.2016 р.  
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м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд.66 Б, оф. 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звiт щодо фiнансових звiтiв  

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  

   за 2015 рiк  

 

ОСНОВИ I ЗАГАЛЬНI ПРИНЦИПИ ПIДГОТОВКИ ТА СКЛАДАННЯ 

ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

       Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.        

       Вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та  Наказу 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 року за № 73 "Про затвердження 

Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi 

вимоги до фiнансової звiтностi" фiнансова звiтнiсть за МСФЗ  включає: 

" Баланс (звiт про фiнансовий стан) (далi - баланс),  

" Звiт  про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (далi - звiт про 

фiнансовi результати), 

" Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом),  

" Звiт  про власний капiтал,  

" Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.  

   

 

Основи представлення  фiнансової звiтностi  

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi  

         Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" була пiдготовлена згiдно з МСФЗ.  

         Фiнансовi звiти пiдписанi директором ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 
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IНСТРУМЕНТ"  18 лютого 2016 р.  

 

Розкриття iнформацiї за видами активiв  

 

Нематерiальнi активи: 

         На балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

рахуються нематерiальнi активи  первiсною вартiстю 770 тис.грн., накопичена 

амортизацiя 684 тис.грн. та залишковою вартiстю 86 тис.грн.   

         Нематерiальнi активи Пiдприємства облiковуються i вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи".  

         На дату звiту нематерiальнi активи облiковуються по моделi первiсної 

вартостi з урахуванням можливого знецiнення вiдповiдно до МСБО 36 

"Знецiнення активiв". 

 

Основнi засоби: 

         Основнi засоби ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  

облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi з МСБО  

16 "Основнi засоби".  

         Станом на 31 грудня 2015 р. на балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  рахується власних основних засобiв первiсною 

вартiстю 31 765 тис.грн., знос - 13 746 тис.грн. та  залишковою  вартiстю 18 019 

тис.грн.   

          Аудит пiдтверджує, що основнi засоби на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi у вiдповiдностi з МСБО  16 "Основнi засоби".  

 

 

Фiнансовi iнвестицiї 

         Станом на 31.12.2015 р. на балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi.   

         Станом на 31.12.2015 р. на балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" рахуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що 

облiковуються за методом участi в капiталi на суму 985 тис.грн. - фiнансова 

iнвестицiя в дочiрнє пiдприємство у розмiрi 100% участi в капiталi, здiйснена в 

ООО "ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ" (ТОВ "Полтавський 

алмазний iнструмент") м. Бєлгород, Росiйська  Федерацiя. 

         ООО "ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ" (ТОВ "Полтавський 

алмазний iнструмент") засновано згiдно Цивiльного кодексу Росiйської 

Федерацiї i Федерального закону "Про товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю", є юридичною особою i виконує свою дiяльнiсть на основi 

законодавства Росiйської  Федерацiї. Юридична адреса: Росiйська  Федерацiя, 

308010, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17, кор. А, предмет дiяльностi:  оптова 

торгiвля ручними iнструментами.  Статут ООО "ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ 
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ИНСТРУМЕНТ" (ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент") затверджено 

рiшенням № 26 вiд 02.09.2010 р. єдиного учасника ТОВ - ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" i зареєстровано ФНС Росiї по 

м.Бєлгороду. 

           Згiдно Статуту, статутний капiтал ООО "ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ" (ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент") складає 2 490 000 

росiйських рублiв. Станом на 31.12.2015 р.  статутний капiтал повнiстю 

внесений грошовими коштами.  

         Фiнансовi iнвестицiї облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi у вiдповiдностi з МСБО  32 "Фiнансовi iнструменти: подання"  та 

МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". 

 

Запаси 

Облiк та вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється згiдно з 

прийнятою на пiдприємствi  облiковою полiтикою та вiдповiдно до МСБО 2. 

Станом на 31.12.2015 р. на балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ"  рахується  запасiв вартiстю 7 699 тис.грн., в т.ч.: 

- виробничi запаси вартiстю 5 531 тис.грн.; 

- незавершене виробництво вартiстю 1 049 тис.грн.; 

- готова продукцiя вартiстю 1 089 тис.грн.; 

- товари вартiстю 30 тис.грн. 

           Аудит пiдтверджує, що запаси на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi ПАТ 

вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси".  

 

Дебiторська заборгованiсть  

         Станом на 31.12.2015 р. на Балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ"  рахується   - дебiторська заборгованiсть, в т.ч.: 

- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вартiстю 7 371 

тис.грн.;  

- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами у розмiрi 107 тис.грн; 

- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у розмiрi 2 108 

тис.грн.; 

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть у розмiрi 202 тис.грн., 

Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2015 р. облiковується та 

вiдображається у фiнансовiй звiтностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" та 

МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". 

 

 

Грошовi кошти 

         Грошовi кошти ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

включають грошовi кошти в банках, готiвковi кошти в касi, не обмеженi у 
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використаннi.  

         Станом на 31.12.2015 р. на балансi рахуються грошовi кошти у розмiрi                       

13 098  тис.грн., в т.ч.: 

- на рахунках в банку на суму 13 097 тис.грн.; 

- в касi  на суму 1 тис.грн.   

         Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк складений у вiдповiдностi з 

вимогами МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" прямим методом, згiдно з 

яким розкривається iнформацiя про основнi види валових грошових надходжень 

та виплат.   

 

Розкриття iнформацiї про власний капiтал 

 

           Єдиним засновником ЗАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" є ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ЗАВОД". Державна  

реєстрацiя  ЗАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЗМАЗНИЙ  IНСТРУМЕНТ" проведена  

виконавчим  комiтетом Полтавської  мiської  ради  06 жовтня 2005 року.    

          Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2005 р., статутний 

капiтал          ЗАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" становив 26 

312 415,00 грн. та був подiлений на 8 379 750 шт. простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 3,14 грн. 

Випуск акцiй пiдтверджено Свiдоцтвом ДКЦПФР № 525/1/05 вiд 24.11.2005 р. 

          Статутний капiтал ЗАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

був сформований за рахунок внеску ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

ЗАВОД" у виглядi грошових коштiв i майна (активiв, майнових прав) пiдроздiлу 

"Iнструмент" на пiдставi Акту прийому-передачi майна (активiв, майнових прав) 

вiд 03.10.2005 р. та за рахунок грошових коштiв.  Вартiсть активiв, що були 

переданi до статутного капiталу згiдно з Актом прийому-передачi вiд 03.10.2005 

р., становила 14 452 708,00 грн., сума грошових коштiв, що внесена до 

статутного капiталу, становила 11 859 707,00 грн. та пiдтверджується 

платiжними дорученнями № 7098 вiд 20.10.2005 р. та №№ 7352,7354, 7355, 7356 

вiд 01.11.2005 р.   

         Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2010 р. (протокол № 

5) та Свiдоцтва про Державну реєстрацiю юридичної особи виданого 

Виконавчим комiтетом Полтавської мiської ради серiя АОО № 791757, змiнено  

найменування товариства з Закритого акцiонерного товариства "Полтавський 

алмазний iнструмент" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" з 26.04.2010 р. та прийнято 

рiшення про зменшення статутного капiталу до 24 887 857.50 грн. у зв'язку з 

приведенням у вiдповiднiсть до розмiру чистих активiв згiдно ст.155 Цивiльного 

кодексу України.  

        Нова редакцiя Статуту ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ"  затверджено Загальними зборами акцiонерiв 19.11.2014 року 

(протокол  № 11  вiд 19.11.2014 р.) та зареєстровано державним реєстратором 
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Виконавчого комiтету Полтавської мiської ради  Полтавської областi 05.12.2014 

року (номер запису 15881050019003058).  

        Станом на 31.12.2015 р. статутний капiтал ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" становить 24 887 857,50 грн., подiлений на 8 379 

780 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,97 грн., повнiстю 

сформований та сплачений.             

           Протягом 2015 р. дивiденди акцiонерам не нараховувались.  

         Ми провели аудит достовiрностi бухгалтерського облiку наявностi та руху 

власного капiталу ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" за 2015 

рiк шляхом перевiрки як засновницьких документiв, так i даних первинного, 

аналiтичного i синтетичного облiку в розрiзi його фактичної структури: 

- зареєстрованого капiталу в розмiрi 24 888 тис.грн.; 

- додаткового капiталу в розмiрi 311 тис.грн.; 

- резервного капiталу в розмiрi 1 070 тис.грн.;  

- нерозподiленого  прибутку у розмiрi 15 668 тис.грн.   

         Проведений аудит дає нам право пiдтвердити правильнiсть та адекватнiсть 

визначення як загальної величини власного капiталу у розмiрi 41 937 тис.грн. та 

його структури, так i достовiрностi його вiдображення у вiдповiдних  статтях  

Балансу (Звiту про фiнансовий стан)  станом на 31.12.2015 р. та  Звiтi про 

власний капiтал за 2015 р.  

 

Розкриття iнформацiї про зобов'язання i забезпечення у фiнансовiй звiтностi  

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  

 

         Станом на 31.12.2015 р. на балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" рахуються довгостроковi зобов'язання у розмiрi 1 555 тис.грн., в 

т.ч.; 

- вiдстроченi податковi зобов'язання - вiдстроченi податки на прибуток - на 

суму 919 тис.грн.; 

- довгостроковi забезпечення у розмiрi 636 тис.грн. - резерв на виплату 

вiдпусток. 

      Вiдстроченi податки на прибуток визначаються i вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi Пiдприємства згiдно з МСБО 12 "Податки на прибуток".                                                                                     

         У складi поточних зобов'язань вiдображено: 

-  поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у розмiрi 4 

200 тис.грн.; 

- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у розмiрi 

140 тис.грн.; 

- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування у розмiрi 

299 тис.грн.; 

-  поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi у розмiрi 

610 тис.грн.; 

-  поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами у розмiрi 920 
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тис.грн.; 

- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками у розмiрi 3 

тис.грн.; 

-  iншi поточнi зобов'язання у розмiрi 11 тис.грн. 

Облiк i визнання зобов'язань i резервiв на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, 

непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи". Фiнансовi зобов'язання  

вiдображаються в Балансi згiдно з МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" 

та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". 

 

Розкриття iнформацiї про Доходи та витрати  

 

Доходи  

         ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" отримує доходи вiд 

реалiзацiї готової продукцiї, товарiв.  

         За 2015 рiк ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" отримав 

доходiв вiд реалiзацiї на суму 59 085 тис.грн., в т.ч.: 

- вiд реалiзацiї готової продукцiї на суму 59 037 тис.грн.; 

- вiд реалiзацiї товарiв на суму 48  тис.грн. 

         Протягом 2015 року  ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  

отримало iншi доходи у розмiрi 15 452 тис.грн., в т.ч.: 

- iншi операцiйнi доходи у розмiрi 15 441 тис.грн. 

- доход вiд участi в капiталi у розмiрi 9 тис.грн.; 

- iншi доходи у розмiрi 2 тис.грн. 

Витрати 

         ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" несе витрати на 

здiйснення основної операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати. 

         За 2015 рiк витрати ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  

склали 68 986 тис.грн., у т.ч.: 

- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 36 311 

тис.грн.; 

- адмiнiстративнi витрати - 6 998 тис.грн.; 

- витрати на збут - 7 694 титс.грн. 

- iншi операцiйнi витрати - 16 675 тис.грн.; 

- витрати з податку на прибуток  - 1 308 тис.грн. 

 

         За результатами 2015 року ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ"   отримало прибуток у розмiрi 5 551 тис.грн.   

        У складi сукупного доходу вiдображенi курсовi рiзницi у розмiрi 78 тис.грн., 

що виникли при перерахунку iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство на кiнець 

звiтного перiоду за рахунок коливання курсу росiйського рубля. 

         Загальна сума сукупного доходу ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ"  за 2015 рiк склала 5 629 тис.грн.  
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        Аудитори вважають, що Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний 

дохiд) за 2015 рiк достовiрно вiдображає  величину i структуру доходiв i витрат 

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  та фiнансовий результат 

за 2015 рiк. 

 

Аналiз показникiв фiнансового стану  

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

  

           Здiйснений нами аналiз фiнансової звiтностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" на предмет платоспроможностi станом на 31 

грудня 2014 р. та станом на 31 грудня  2015 р. свiдчить про її достатнiй рiвень, 

що пiдтверджується розрахунком показникiв-коефiцiєнтiв лiквiдностi та 

фiнансової стiйкостi, якi наведенi в Таблицi 1. 

Таблиця 1. Показники фiнансового стану   

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"   

за даними фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2014 р. та станом на 31 

грудня  2015 р. 

 

№ з/п ПОКАЗНИКИ Станом на  Орiєнтовне позитивне значення показникiв 

(коефiцiєнтiв) 

  31.12.2014  

 31.12.2015  

1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 2,22 2,12 0,25-0,50 

2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 5,01 4,95 1,0-2,0 

3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономiї) 0,85

 0,84 0,25-0,50 

4. Коефiцiєнт структури капiталу 0,16 0,18 не бiльше 1,0 

5. Чистi активи 36 308  тис.грн. 41 937  тис.грн. не менше Статутного 

капiталу   

6. Коефiцiєнт рентабельностi активiв 0,156 0,120 бiльше 0 

                Данi таблицi 1 свiдчать, що за результатами 2015 року значення 

коефiцiєнту абсолютної лiквiдностi знизилось, але вiн значно вище норми. 

Значення показникiв загальної лiквiдностi мають значення, вищi за оптимальнi. 

Рiвень показникiв, що характеризують фiнансову стiйкiсть i структуру капiталу, 

свiдчать про те, що у ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

переважають власнi кошти. Чистi активи перевищують розмiр Статутного 

капiталу, який станом на 31.12.2015 р. складає 24 888  тис.грн. Коефiцiєнт 

рентабельностi активiв має значення вище нуля. I це дає нам можливiсть зробити 

висновок, що вищевказаний досягнутий рiвень показникiв забезпечує 

пiдприємству достатню платоспроможнiсть та фiнансову стабiльнiсть. 

 

Розрахунок вартостi чистих активiв  

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  
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станом на 31.12.2015 р.  

 

Найменування статтi Код рядка балансу За даними Балансу  

(звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 р. , тис.грн.  Розрахунковi 

данi станом на 31.12.2015 р.  

тис.грн. 

Необоротнi активи (сума рядкiв  1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1030, 1035, 1040, 

1045, 1050, 1060, 1065, 1090) 1095 19 090 19 090 

Оборотнi активи (пiдсумок роздiлу II активу за виключенням Витрат майбутнiх 

перiодiв) 1195-1170 30 585 30 585 

Витрати майбутнiх перiодiв 1170 0 0 

Всього Активiв   1300 49 675 49 675 

Довгостроковi зобов'язання (пiдсумок роздiлу II пасиву за виключенням 

 1595-1520 919 919 

Поточнi зобов'язання (пiдсумок роздiлу III пасиву за виключенням поточних 

забезпечень та доходiв майбутнiх перiодiв) 1695-1660-1665 6 183 6 183 

Забезпечення наступних виплат i платежiв (сума рядкiв 1521 та 1660)

 1521+1660 636 636 

Доходи майбутнiх перiодiв 1665 0 0 

Всього зобов'язань 1900 7 738 7 738 

Розрахункова вартiсть чистих активiв (Всього Активiв - Всього зобов'язань) Х

 41 937 41 937 

 

        Вартiсть чистих активiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ"  станом на 31.12.2015 р. складає 41 937 тис.грн. Чистi активи 

визначено у вiдповiдностi з вимогами "Методичних рекомендацiй щодо 

визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених 

рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  № 485 вiд 

17.11.2004 р. Розрахунок вартостi чистих активiв товариства здiйснено для 

порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою 

реалiзацiї положень пункту 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного 

товариства" Цивiльного кодексу України.  

    Станом на 31.12.2015 р. вартiсть чистих активiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" перевищує розмiр Статутного капiталу, який 

складає 24 888 тис.грн.  

 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 

 

Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "БIНА" 

Iдентифiкацiйний код  

юридичної особи  
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 23285643  

Юридична адреса 

Мiсцезнаходження юридичної особи  02068, м. Київ, вул. Ахматової, буд.13, 

оф.12.  

03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд.66 Б, оф. 28. 

Номер, дата видачi 

свiдоцтва про державну реєстрацiю 

 Свiдоцтво Серiї А00  № 125792  вiд   12.07.1995 р.  № 1 065 105 0001 

004929, видане Дарницькою районною в м.Києвi  державною адмiнiстрацiєю. 

Номер, дата видачi Свiдоцтва про включення в Реєстр аудиторських фiрм та 

аудиторiв Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 

0960 видане рiшенням Аудиторської  Палати України вiд 26 сiчня 2001 р. № 98, 

продовжене до 26.11.2020 р.  згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України 

№317/4 вiд 26.11.2015 р. 

 

Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi 

можуть  проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних 

паперiв  

 Свiдоцтво про внесення в реєстр аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки професiйних  учасникiв ринку цiнних паперiв серiї 

П№000331 Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку, термiном 

дiї з  30.07.2013 р. до 26.11.2020 р. 

Номер, дата видачi свiдоцтва про включення до реєстру аудиторських фiрм та 

аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ

 Свiдоцтво про включення в реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 

можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, видане 

Нацiональною комiсiєю, яка здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг № 0082 термiном дiї до 26.11.2020 р. 

 

Номер, дата видачi сертифiкату директора - аудитора Ватаманюк Марiї 

Михайлiвни Сертифiкат Аудиторської палати України серiя А № 000873 вiд 

28.03.1996 р., продовжений згiдно рiшення Аудиторської Палати України 

№309/2 вiд 26.03.2015 р. до 26.05.2020 р.  

Телефон  (044) 223-82-69 

 

Аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" здiйснено згiдно з Договором за 

№ 04-12 вiд 04.12.2015 р. 

Аудиторська перевiрка почалася 14.12.2015 року та закiнчилась 18.03.2016 року. 

 

Директор-аудитор 

(сертифiкат Аудиторської Палати України  

Серiя А №000873  вiд 28.03.1996 р.)                                                               М.М. 
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Ватаманюк 

 

 

 

18.03.2016 р.  

 

 

м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд.66 Б, оф. 28. 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ) 

незалежного аудитора  

ТОВ "Аудиторської фiрми "БIНА" 

про консолiдовану фiнансову звiтнiсть  

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  

та його дочiрнього пiдприємства  

ТОВ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  

за 2015 рiк  

 

Керiвництву та акцiонерам 

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв  

та фондового ринку        

 

Опис аудиторської перевiрки 

       Незалежною Аудиторською фiрмою "БIНА", згiдно з вимогами 

Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг, здiйснено аудит консолiдованої фiнансової 

звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" (код ЄДРПОУ 33804724; мiсцезнаходження: 

юридична адреса та фактична адреса: м. Полтава, вул. Красiна, 71Б), яка 

складається з Консолiдованого Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 

грудня 2015 року, Консолiдованого Звiту про фiнансовi результати (Звiту про 

сукупний дохiд) за 2015 рiк, Консолiдованого Звiту про рух грошових коштiв (за 

прямим методом) за 2015 рiк, Консолiдованого Звiту про власний капiтал за 2015 

р., а також Примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi групи пiдприємств 

за 2015 рiк - материнського пiдприємства ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" (Україна, м. Полтава, вул. Красiна, 71Б) та його дочiрнього 

пiдприємства                            ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент" (Росiя, 

м.Бєлгород вул. Промислова, 17, кор. А).  
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Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

     Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне 

подання консолiдованої фiнансової звiтностi згiдно з Мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал також несе 

вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для 

того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

 

______________________________________________________ 

Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської 

дiяльностi вiд 26 сiчня 2001 р. № 0960 

E-mail: bina@ukr.net 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

        Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої 

фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели 

аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають 

вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 

отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих 

викривлень.  

        Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр 

процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи 

оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються складання та достовiрностi подання суб'єктом господарювання 

фiнансового звiту з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 

обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 

використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 

управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.  

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для 

висловлення нашої думки.  

 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 

      Протягом 2015 року ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 55 

% доходiв вiд основної дiяльностi отримав вiд реалiзацiї за росiйськi рублi 

готової продукцiї  пiдприємствам, що знаходяться на територiї Росiйської 

Федерацiї,  що призвело до збиткiв вiд курсових рiзниць, та вiдповiдно, до 

зменшення прибутку на 27 % у порiвняннi з 2014 роком.  

 

Висловлення думки 

         На думку аудитора, за винятком можливого майбутнього впливу питання, 
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викладеного у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", 

консолiдована фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" станом на 

31.12.2015 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату у складi Консолiдованого 

Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, 

Консолiдованого Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 

2015 рiк, Консолiдованого Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом)  

за 2015 рiк, Консолiдованого Звiту про власний капiтал за 2015 р., а також 

Примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi за 2015 рiк, достовiрно в усiх 

суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан пiдприємства за 2015 рiк 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

 

Пояснювальний параграф 

         Також, звертаємо увагу на те, що протягом 2015 р. виникла значна напруга 

на валютному ринку, що було пов'язано iз поєднанням низки внутрiшнiх i 

зовнiшнiх чинникiв та вiдбулося значне зростання офiцiйного курсу долара 

США та євро до гривнi та коливання  курсу рубля.  

Не модифiкуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що в Українi iснує 

невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньої економiчної 

полiтики та змiн в нормативно-правовiй базi. Ми не маємо змоги передбачити 

можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан 

Акцiонерного товариства.  

 

 

 

 

 

  

ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ 

 

Пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за 2015 рiк 

(згiдно з вимогами п.4 статтi 75 та  частини другої статтi 74 Закону України "Про 

акцiонернi товариства"):  

       Аудит пiдтверджує, що система бухгалтерського облiку на ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" вiдповiдає чинним 

законодавчим i нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку 

та звiтностi акцiонерних товариств в Українi, а Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть складена вiдповiдно вимогам чинного законодавства  i в складi 

Консолiдованого Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 

року, Консолiдованого Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний 

дохiд) за 2015 рiк, Консолiдованого Звiту про рух грошових коштiв (за прямим 

методом)  за 2015 рiк, Консолiдованого Звiту про власний капiтал за 2015 р., а 

також Примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi за 2015 рiк достовiрно та 
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повно вiдображає фiнансово-господарську дiяльнiсть пiдприємства за 2015 рiк. 

      Аудит пiдтверджує достовiрнiсть та повноту консолiдованої фiнансової 

звiтностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" за 2015 рiк. 

 

Наявнiсть фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-

господарської дiяльностi (згiдно з вимогами п.4 статтi 75 та  частини другої 

статтi 74 Закону України "Про акцiонернi товариства") 

        Протягом 2015 року вiдсутнi випадки порушень дiючого законодавства.  

 

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства 

       Вартiсть чистих активiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ"  станом на 31.12.2015 р. складає 41 558 тис.грн. Чистi активи 

визначено у вiдповiдностi з вимогами "Методичних рекомендацiй щодо 

визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених 

рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  № 485 вiд 

17.11.2004 р. Розрахунок вартостi чистих активiв товариства здiйснено для 

порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою 

реалiзацiї положень пункту 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного 

товариства" Цивiльного кодексу України.  

  Станом на 31.12.2015 р. вартiсть чистих активiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" перевищує розмiр Статутного капiталу, який 

складає 24 888 тис.грн. 

 

Виконання значних правочинiв 

        Протягом 2015 року на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ"  було вчинено 2 значнi правочини та правочин, щодо вчинення 

якого є заiнтересованiсть.  Рiшення про вчинення значних правочинiв було 

схвалено загальними зборами акцiонерiв 09.04.2015 р. (Протокол №12) та 

Рiшенням наглядової ради 23.06.2015 р. (Протокол № 98). Рiшення про вчинення 

правочину щодо якого є заiнтересованiсть було схвалено рiшенням наглядової 

ради товариства вiд 02-03 грудня 2014 р.   

 

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту 

вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" 

 

Протягом звiтного року на ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI  

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" функцiонували наступнi органи 

корпоративного управлiння: 

- загальнi збори акцiонерiв; 

- наглядова рада; 

- директор - виконавчий орган; 

- ревiзiйна комiсiя. 

Формування складу органiв корпоративного управлiння ПУБЛIЧНОГО 
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АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" здiйснюється вiдповiдно до положень Статуту в новiй редакцiї, 

затвердженiй Протоколом № 11 вiд 19.11.2014 р. загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ". Кiлькiсний склад 

сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. 

На ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" затвердженi вiдповiднi 

Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiя.  

Створення служби внутрiшнього аудиту (аудитора) не передбачено внутрiшнiми 

документами акцiонерного товариства.  

Рiчнi загальнi збори товариства були проведенi 09 квiтня 2015 року. 

Протягом звiтного року поточне управлiння фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Товариства здiйснює директор в межах повноважень, якi встановлено 

Статутом акцiонерного товариства.  

На ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" не затверджено Кодекс 

(принципiв) корпоративного управлiння.  

         На пiдставi проведеного аналiзу та аудиторських процедур, на думку 

аудитора, впровадження основних принципiв корпоративного  управлiння 

вiдповiдає вимогам чинного законодавства.  

 

Iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути 

на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його 

цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про 

цiннi папери та фондовий ринок" 

Протягом 2015 року на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

сталися подiї, що визначенi  частиною першою статтi 41 Закону України "Про 

цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-15 вiд 23.02.2006 р. та можуть 

вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни 

вартостi його цiнних паперiв: 

- змiна складу посадових осiб емiтента. 

 

 

Директор-аудитор 

(сертифiкат Аудиторської Палати України  

Серiя А №000873  вiд 28.03.1996 р.)                                                                М.М. 

Ватаманюк 

 

 

18.03.2016 р.  

 

 

м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд.66 Б, оф. 28. 
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Звiт щодо консолiдованої фiнансової звiтностi   

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА    

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  

за 2015 рiк 

 

  

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  

 

 

Повне найменування - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  

Код за ЄДРПОУ 33804724. 

Мiсцезнаходження - Україна, 36023, м.Полтава, вул.Красiна, 71-Б. 

Дата державної реєстрацiї  - 06.10.2005 р. Виконавчим комiтетом Полтавської 

мiської ради. 

Основнi види дiяльностi:  

23.91 - виробництво абразивних виробiв; 

46.90 - неспецiалiзована оптова торгiвля; 

52.21 - допомiжне обслуговування наземного транспорту; 

71.12 - дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг 

технiчного консультування в цих сферах; 

41.20 - будiвництво житлових i нежитлових будiвель. 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI  

ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  

 

           ООО "ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ" (ТОВ "Полтавський 

алмазний iнструмент") засновано згiдно Цивiльного кодексу Росiйської 

Федерацiї i Федерального закону "Про товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю", є юридичною особою i виконує свою дiяльнiсть на основi 
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законодавства Росiйської  Федерацiї. Юридична адреса: Росiйська  Федерацiя, 

308010, м. Бєлгород, вул. Промислова, 17, кор. А, предмет дiяльностi:  оптова 

торгiвля ручними iнструментами.  Статут ООО "ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ" (ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент") затверджено 

рiшенням № 26 вiд 02.09.2010 р. єдиного учасника ТОВ - ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" i зареєстровано ФНС Росiї по                   

м. Бєлгороду. 

           Згiдно Статуту, статутний капiтал ООО "ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ" (ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент") складає 2 490 000 

рублiв. Станом на 31.12.2015 р.  статутний капiтал повнiстю внесений 

грошовими коштами.  

 

 

ОСНОВИ I ЗАГАЛЬНI ПРИНЦИПИ ПIДГОТОВКИ ТА СКЛАДАННЯ 

ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої 

Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" та його дочiрнього пiдприємства - ТОВ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ", в якому ПАТ володiє 100% часткою участi.  

 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть за МСФЗ  включає: 

? Консолiдований баланс (звiт про фiнансовий стан) (далi - баланс),  

? Консолiдований звiт  про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (далi - 

звiт про фiнансовi результати), 

?  Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом),  

? Консолiдований звiт  про власний капiтал i  

Пояснювальнi примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi. 

       

 

Основи представлення  консолiдованої фiнансової звiтностi  

Основа пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi  

        Консолiдована фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" була пiдготовлена згiдно з МСФЗ.  

       Фiнансова звiтнiсть дочiрнього пiдприємства складена за той самий звiтний 

перiод, що i звiтнiсть ПАТ, на основi послiдовного застосування облiкової 

полiтики. Усi внутрiшньогруповi залишки, доходи i витрати, а також 

нереалiзованi прибутки та збитки, якi виникають у результатi 

внутрiшньогрупових операцiй, повнiстю виключаються. При розрахунках 

показникiв консолiдованої фiнансової звiтностi були врахованi нормативи МСФЗ 

10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСБО 21 "Вплив змiн валютних 

курсiв", МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть".  
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       Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдписана директором ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 18 лютого 2015 р.  

 

Розкриття iнформацiї за видами активiв  

 

Нематерiальнi активи: 

         На балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

рахуються нематерiальнi активи  первiсною вартiстю 770 тис.грн., накопичена 

амортизацiя 684 тис.грн. та залишковою вартiстю 86 тис.грн.   

         Нематерiальнi активи Пiдприємства облiковуються i вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи" та при 

розрахунку показникiв консолiдованої фiнансової звiтностi були врахованi 

нормативи МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСБО 21 "Вплив змiн 

валютних курсiв", МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть". 

 

Основнi засоби: 

         Станом на 31 грудня 2015 р. у консолiдованому балансi ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  рахується власних основних 

засобiв первiсною вартiстю 31 765 тис.грн., знос - 13 746 тис.грн. та  залишковою  

вартiстю 18 019 тис.грн.  

         Аудит пiдтверджує, що основнi засоби на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" облiковуються та вiдображаються у 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi з МСБО  16 "Основнi 

засоби" та при розрахунках показникiв консолiдованої фiнансової звiтностi були 

врахованi нормативи МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСБО 21 

"Вплив змiн валютних курсiв", МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова 

звiтнiсть". 

 

Фiнансовi iнвестицiї 

        Станом на 31.12.2015 р. у консолiдованому балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  поточнi та довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

вiдсутнi.   

 

Запаси 

Станом на 31.12.2015 р. на балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" рахується  запасiв вартiстю 9 588 тис.грн., в т.ч.: 

- виробничi запаси вартiстю 5 533 тис.грн.; 

- незавершене виробництво вартiстю 1 049 тис.грн.; 

- готова продукцiя вартiстю 2 976 тис.грн.; 

- товари вартiстю 30 тис.грн. 

       Аудит пiдтверджує, що запаси на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi ПАТ 

вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси" та при розрахунку показникiв консолiдованої 
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фiнансової звiтностi були врахованi нормативи МСФЗ 10 "Консолiдована 

фiнансова звiтнiсть", МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв", МСБО 27 

"Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть". 

 

Дебiторська заборгованiсть  

         Станом на 31.12.2015 р. на Балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ"  рахується   - дебiторська заборгованiсть, в т.ч.: 

- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вартiстю 3 987 

тис.грн.; 

- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами у розмiрi 272  тис.грн; 

- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у розмiрi 2 956 

тис.грн.; 

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть у розмiрi 232 тис.грн.. 

         Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2015 р. облiковується та 

вiдображається у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: 

подання" та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" та при 

розрахунку показникiв консолiдованої фiнансової звiтностi були врахованi 

нормативи МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСБО 21 "Вплив змiн 

валютних курсiв", МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть". 

. 

Грошовi кошти 

          Станом на 31.12.2015 р. у консолiдованому балансi рахуються грошовi 

кошти у розмiрi 15 681 тис.грн., в т.ч.: 

- на рахунках в банку на суму 15 680 тис.грн.; 

- в касi  на суму 1 тис.грн.   

        Консолiдований  Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк складений у 

вiдповiдностi з вимогами МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" прямим 

методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi види валових 

грошових надходжень та виплат.   

 

Розкриття iнформацiї про власний капiтал 

 

           Єдиним засновником ЗАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" є ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ЗАВОД". Державна  

реєстрацiя  ЗАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЗМАЗНИЙ  IНСТРУМЕНТ" проведена  

виконавчим  комiтетом Полтавської  мiської  ради  06 жовтня 2005 року.    

        Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2005 р., статутний 

капiтал ЗАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" становив 26 312 

415,00 грн. та був подiлений на 8 379 750 шт. простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 3,14 грн. 

Випуск акцiй пiдтверджено Свiдоцтвом ДКЦПФР № 525/1/05 вiд 24.11.2005 р. 

Статутний капiтал ЗАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" був 
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сформований за рахунок внеску ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ЗАВОД" у 

виглядi грошових коштiв i майна (активiв, майнових прав) пiдроздiлу 

"Iнструмент" на пiдставi Акту прийому-передачi майна (активiв, майнових прав) 

вiд 03.10.2005 р. та за рахунок грошових коштiв.  Вартiсть активiв, що були 

переданi до статутного капiталу згiдно з Актом прийому-передачi вiд 03.10.2005 

р., становила 14 452 708,00 грн., сума грошових коштiв, що внесена до 

статутного капiталу, становила 11 859 707,00 грн. та пiдтверджується 

платiжними дорученнями № 7098 вiд 20.10.2005 р. та №№ 7352,7354, 7355, 7356 

вiд 01.11.2005 р.   

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2010 р. (протокол № 5) та 

Свiдоцтва про Державну реєстрацiю юридичної особи виданого Виконавчим 

комiтетом Полтавської мiської ради серiя АОО № 791757, змiнено  

найменування товариства з Закритого акцiонерного товариства "Полтавський 

алмазний iнструмент" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" з 26.04.2010 р. та прийнято 

рiшення про зменшення статутного капiталу до 24 887 857.50 грн. у зв'язку з 

приведенням у вiдповiднiсть до розмiру чистих активiв згiдно ст.155 Цивiльного 

кодексу України.  

Нова редакцiя Статуту ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  

затверджено Загальними зборами акцiонерiв 19.11.2014 року (протокол  № 11  

вiд 19.11.2014 р.) та зареєстровано державним реєстратором Виконавчого 

комiтету Полтавської мiської ради  Полтавської областi 05.12.2014 року (номер 

запису 15881050019003058).  

Станом на 31.12.2015 р. статутний капiтал ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" становить 24 887 857,50 грн., подiлений на 8 379 780 шт. 

простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,97 грн., повнiстю сформований 

та сплачений.  

Протягом 2015 р. дивiденди акцiонерам не нараховувались.  

Ми провели аудит достовiрностi бухгалтерського облiку наявностi та руху 

власного капiталу ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" за 2015 

рiк шляхом перевiрки як засновницьких документiв, так i даних первинного, 

аналiтичного i синтетичного облiку в розрiзi його фактичної структури: 

- зареєстрованого капiталу в розмiрi 24 888 тис.грн.; 

- додаткового капiталу в розмiрi 263 тис.грн.; 

- резервного капiталу в розмiрi 1 070 тис.грн.;  

- нерозподiленого  прибутку у розмiрi 15 337 тис.грн.   

         Проведений аудит дає нам право пiдтвердити правильнiсть та адекватнiсть 

визначення загальної величини власного капiталу у розмiрi 41 558 тис.грн. та 

його структури, так i достовiрностi його вiдображення у вiдповiдних  статтях  

консолiдованого Балансу (Звiту про фiнансовий стан)  станом на 31.12.2015 р. та  

Консолiдованому Звiтi про власний капiтал за 2015 р.  

 

Розкриття iнформацiї про зобов'язання i забезпечення у консолiдованiй 
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фiнансовiй звiтностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  

        Станом на 31.12.2015 р. у консолiдованому балансi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" рахуються довгостроковi зобов'язання у розмiрi 1 

555 тис.грн., в т.ч.; 

- вiдстроченi податковi зобов'язання - вiдстроченi податки на прибуток - на 

суму 919 тис.грн.; 

- довгостроковi забезпечення у розмiрi 636 тис.грн.- резерв на виплату 

вiдпусток. 

Вiдстроченi податки на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi Пiдприємства згiдно з МСБО 12 "Податки на прибуток". 

         У складi поточних зобов'язань вiдображено: 

-     поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4 201 

тис.грн.; 

-  поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у розмiрi 

176 тис.грн.; 

- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування у розмiрi 

299 тис.грн.; 

-  поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi у розмiрi 

610 тис.грн.; 

-  поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами у розмiрi 2 409 

тис.грн.; 

-  поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками у розмiрi 

3 тис.грн.; 

-  iншi поточнi зобов'язання у розмiрi 10 тис.грн. 

     Облiк i визнання зобов'язань i резервiв на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 

"Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи". Фiнансовi 

зобов'язання вiдображаються в консолiдованому Балансi згiдно з МСБО 32 

"Фiнансовi iнструменти: подання" та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: 

визнання та оцiнка". та при розрахунку показникiв консолiдованої фiнансової 

звiтностi були врахованi нормативи МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть", МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв", МСБО 27 "Консолiдована та 

окрема фiнансова звiтнiсть". 

 

 

Розкриття iнформацiї про Доходи та витрати  

 

Доходи  

         ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" отримує доходи вiд 

реалiзацiї готової продукцiї, товарiв.  

         За 2015 рiк ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" отримав 

доходiв вiд реалiзацiї на суму 59 280 тис.грн., в т.ч.: 

- вiд реалiзацiї готової продукцiї  на суму 59 232 тис.грн.; 
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- вiд реалiзацiї товарiв на суму 48 тис.грн.; 

         Протягом 2015 року  ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  

отримало iншi доходи у розмiрi 14 556 тис.грн., в т.ч.: 

- iншi операцiйнi доходи у розмiрi 14 539 тис.грн. 

- iншi доходи у розмiрi 17 тис.грн. 

 

Витрати 

        За 2015 рiк витрати ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

склали 69 085  тис.грн., у т.ч.: 

- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 34 744 

тис.грн.; 

- адмiнiстративнi витрати - 6 998 тис.грн.; 

- витрати на збут - 9 272 тис.грн. 

- iншi операцiйнi витрати - 16 361 тис.грн.; 

- iншi витрати - 340 тис.грн.; 

- витрати з податку на прибуток  -1 370 тис.грн. 

         За результатами 2015 року ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ"  отримав прибуток у розмiр 4 751 тис.грн.   

          У складi сукупного доходу вiдображенi курсовi рiзницi у розмiрi 575 

тис.грн., що виникли при консолiдацiї звiтностi групи на кiнець звiтного перiоду 

за рахунок коливання курсу росiйського рубля. 

         Загальна сума сукупного доходу ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ"  за 2015 рiк склала 5 326 тис.грн.  

         Аудитори вважають, що Консолiдований Звiт про фiнансовi результати 

(Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк достовiрно вiдображає  величину i 

структуру доходiв i витрат ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

та фiнансовий результат за 2015 рiк. 

 

 

Аналiз показникiв фiнансового стану  

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

  

           Здiйснений нами аналiз консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" на предмет платоспроможностi 

станом на 31 грудня 2014 р. та станом на 31 грудня  2015 р. свiдчить про її 

достатнiй рiвень, що пiдтверджується розрахунком показникiв-коефiцiєнтiв 

лiквiдностi та фiнансової стiйкостi, якi наведенi в Таблицi 1. 

 

 

Таблиця 1. Показники фiнансового стану   

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

за даними консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2014 р. та 

станом       на 31 грудня  2015 р. 
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№ з/п ПОКАЗНИКИ Станом на  Орiєнтовне позитивне значення показникiв 

(коефiцiєнтiв) 

  31.12.2014 

 31.12.2015  

1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 2,20 2,03 0,25-0,50 

2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 4,38 4,24 1,0-2,0 

3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономiї) 0,83

 0,82 0,25-0,50 

4. Коефiцiєнт структури капiталу 0,20 0,22 не бiльше 1,0 

5. Чистi активи 36 232 

тис.грн. 41 558 

тис.грн. не менше Статутного капiталу   

6. Коефiцiєнт рентабельностi активiв 0,169 0,101 бiльше 0 

        

    Данi таблицi 1 свiдчать, що за результатами 2015 року значення коефiцiєнту 

абсолютної лiквiдностi знизилось, але вiн значно вище норми. Значення 

показникiв загальної лiквiдностi мають значення, вищi за оптимальнi. Рiвень 

показникiв, що характеризують фiнансову стiйкiсть i структуру капiталу, 

свiдчать про те, що у ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

переважають власнi кошти. Чистi активи перевищують розмiр Статутного 

капiталу, який станом на 31.12.2015 р. складає 24 888 тис.грн. Коефiцiєнт 

рентабельностi активiв має значення вище нуля. I це дає нам можливiсть зробити 

висновок, що вищевказаний досягнутий рiвень показникiв забезпечує 

пiдприємству достатню платоспроможнiсть та фiнансову стабiльнiсть. 

 

Розрахунок вартостi чистих активiв  

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" станом на 31.12.2015 р.  

 

Найменування статтi Код рядка балансу За даними консолiдованого 

Балансу  

(звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 р. , тис.грн.  Розрахунковi 

данi станом на 31.12.2015 р.  

тис.грн. 

Необоротнi активи (сума рядкiв  1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1030, 1035, 1040, 

1045, 1050, 1060, 1065, 1090) 1095 18 105 18 105 

Оборотнi активи (пiдсумок роздiлу II активу за виключенням Витрат майбутнiх 

перiодiв) 1195-1170 32 716 32 716 

Витрати майбутнiх перiодiв 1170 0 0 

Всього Активiв   1300 50 821 50 821 

Довгостроковi зобов'язання (пiдсумок роздiлу II пасиву за виключенням 

 1595-1520 919 919 

Поточнi зобов'язання (пiдсумок роздiлу III пасиву за виключенням поточних 
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забезпечень та доходiв майбутнiх перiодiв) 1695-1660-1665 7 708 7 708 

Забезпечення наступних виплат i платежiв (сума рядкiв 1521 та 1660)

 1521+1660 636 636 

Доходи майбутнiх перiодiв 1665 0 0 

Всього зобов'язань 1900 9 263 9 263 

Розрахункова вартiсть чистих активiв (Всього Активiв - Всього зобовь'язань)  Х

 41 558 

 41 558 

 

 

        Вартiсть чистих активiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ"  станом на 31.12.2015 р. складає 41 558 тис.грн. Чистi активи 

визначено у вiдповiдностi з вимогами "Методичних рекомендацiй щодо 

визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених 

рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  № 485 вiд 

17.11.2004 р. Розрахунок вартостi чистих активiв товариства здiйснено для 

порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою 

реалiзацiї положень пункту 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного 

товариства" Цивiльного кодексу України.  

    Станом на 31.12.2015 р. вартiсть чистих активiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" перевищує розмiр Статутного капiталу, який 

складає 24 888 тис.грн.  

 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 

Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "БIНА" 

Iдентифiкацiйний код  

юридичної особи  

 23285643  

Юридична адреса 

Мiсцезнаходження юридичної особи  02068, м. Київ, вул. Ахматової, буд.13, 

оф.12.  

03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд.66 Б, оф. 28. 

Номер, дата видачi 

свiдоцтва про державну реєстрацiю 

 Свiдоцтво Серiї А00  № 125792  вiд   12.07.1995 р.  № 1 065 105 0001 

004929, видане Дарницькою районною в м.Києвi  державною адмiнiстрацiєю. 

Номер, дата видачi Свiдоцтва про включення в Реєстр аудиторських фiрм та 

аудиторiв Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 

0960 видане рiшенням Аудиторської  Палати України вiд 26 сiчня 2001 р. № 98, 

продовжене до 26.11.2020 р.  згiдно з рiшенням Аудиторської Палати України 

№317/4 вiд 26.11.2015 р. 
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Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi 

можуть  проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних 

паперiв  

 Свiдоцтво про внесення в реєстр аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки професiйних  учасникiв ринку цiнних паперiв серiї 

П№000331 Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку, термiном 

дiї з  30.07.2013 р. до 26.11.2020 р. 

Номер, дата видачi свiдоцтва про включення до реєстру аудиторських фiрм та 

аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ

 Свiдоцтво про включення в реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 

можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, видане 

Нацiональною комiсiєю, яка здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг № 0082 термiном дiї до 26.11.2020 р. 

 

Номер, дата видачi сертифiкату директора - аудитора Ватаманюк Марiї 

Михайлiвни Сертифiкат Аудиторської палати України серiя А № 000873 вiд 

28.03.1996 р., продовжений згiдно рiшення Аудиторської Палати України 

№309/2 вiд 26.03.2015 р. до 26.05.2020 р.  

Телефон  (044) 223-82-69 

 

Аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" здiйснено згiдно з Договором за 

№ 04-12 вiд 04.12.2015 р. 

Аудиторська перевiрка почалася 14.12.2015 року та закiнчилась 18.03.2016 року. 

 

 

 

Директор-аудитор 

(сертифiкат Аудиторської Палати України  

Серiя А №000873  вiд 28.03.1996 р.)                                                                М.М. 

Ватаманюк 

 

 

 

18.03.2016 р.  

 

 

м. Київ, вул. Велика Василькiвська, буд.66 Б, оф. 28. 
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КОДИ 

Дата 29.01.2016 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" 
за ЄДРПОУ 33804724 

Територія Полтавська область, Полтава за КОАТУУ 5310100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво абразивних виробів за КВЕД 23.91 

Середня кількість працівників: 203 

Адреса, телефон: 36023 м. Полтава, вул. Красiна, 71-Б, 0532-50-38-34 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2015 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 145 86 

    первісна вартість 1001 703 770 

    накопичена амортизація 1002 ( 558 ) ( 684 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 17 991 18 019 

    первісна вартість 1011 29 487 31 765 

    знос 1012 ( 11 496 ) ( 13 746 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 899 985 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 



 86 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 19 035 19 090 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 6 984 7 699 

Виробничі запаси 1101 5 299 5 531 

Незавершене виробництво 1102 661 1 049 

Готова продукція 1103 973 1 089 

Товари 1104 51 30 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 3 715 7 371 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 61 107 

    з бюджетом 1135 2 056 2 108 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 104 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 45 202 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 10 394 13 098 

Готівка 1166 2 1 

Рахунки в банках 1167 10 392 13 097 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 176 0 

Усього за розділом II 1195 23 431 30 585 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 42 466 49 675 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 24 888 24 888 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 233 311 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 233 311 

Резервний капітал 1415 793 1 070 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10 394 15 668 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
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Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 36 308 41 937 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 927 919 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 555 636 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 555 636 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 1 482 1 555 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 1 914 4 200 

    розрахунками з бюджетом 1620 778 140 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 673 0 

    розрахунками зі страхування 1625 267 299 

    розрахунками з оплати праці 1630 507 610 

    одержаними авансами 1635 1 113 920 

    розрахунками з учасниками 1640 6 3 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 91 11 

Усього за розділом IІІ 1695 4 676 6 183 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 42 466 49 675 

Примітки: 7.1. Нематерiальнi активи                                                                                              тис. грн. 

 Комп'ютернi програми Лiцензiї 

Первiсна  вартiсть на 31.12.2015 р. 768 2 

Накопичена  амортизацiя на 31.12.2015 р. 684 - 

Амортизация за 2015 рiк 127 - 

Надiйшло за рiк 66 2 

Вибуття  - - 

Залишкова вартiсть на 31.12.2014 р. 145 - 
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Залишкова вартiсть на 31.12.2015 р. 84 2 

 

Iнвентаризацiя нематерiальних активiв була проведена станом на 01.11.2015 р.  

За результатами iнвентаризацiї вiдхилень не виявлено.          

За оцiнками Керiвництва  пiдприємства критерiї для знецiнення нематерiальних активiв вiдсутнi. 

Переоцiнка нематерiальних активiв протягом 2015 року не здiйснювалась.       

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується щомiсячно прямолiнiйним методом. 

 

На балансi ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" на 31.12.2015 р. рахуються 

нематерiальнi активи первiсною вартiстю 382 тис.грн., що повнiстю замортизованi та продовжують 

використовуватись.  

       

7.2. Незавершенi капiтальнi iнвестцiї  

 

На 31.12.2015 року на Балансi ПАТ вiдсутнi незавершенi капiтальнi iнвестицiї. 

 

 

7.3. Основнi засоби                                                                                                       тис. грн.                                    

 Земельнi дiлянки Будинки, споруди та передавальнi пристрої 

 Машини 

та обладнання  Транспортнi засоби Iнструменты, прилади, iнвентар Бiблiотечнi фонди

 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього 

Первiсна вартiсть на 31.12.2014 р. 38 14 381 13 870 453 249 20 476   29 487 

 

 

Знос на 31.12.2014 р. - 2 361 8 225 285 148 17 460 11 496 

Надходження та доопрацювання - 725 1 772 8 50 - 26 2 581 

Вибуття первiсна вартiсть - - - - - - (4) (4) 

Вибуття знос - - - - - - (4) (4) 

Амортизация за 2015 р. - 561 1 620 27 15 1 30 2 254 

Первiсна вартiсть на 31.12.2015 р. 38 14 806 15 643 461 300 20 497 31 765 

Знос на 31.12.2015 р. - 2 922 9 845 312 163 18 486 13 746 

у т.ч. передано в оперативну оренду первiсна вартiсть  - 12 - - - -

 - 12 

у т.ч. передано в оперативну оренду знос  - 1 - - - - -  

1 

  

Пiдприємство володiє необмеженим правом власностi на всi об'єкти основних засобiв.    

Iнвентаризацiя основних засобiв була проведена станом на 01.11.2015 р. За результатами iнвентаризацiї 

вiдхилень не виявлено.          

За оцiнками Керiвництва  пiдприємства критерiї для знецiнення основних засобiв вiдсутнi. 

Переоцiнка основних засобiв протягом 2015 року не здiйснювалась.       

Амортизацiя основних засобiв  нараховується щомiсячно прямолiнiйним методом. 

         На балансi ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" на 31.12.2015 р. рахуються 

основнi засоби первiсною вартiстю 4 472 тис.грн., що повнiстю замортизованi та продовжують 

використовуватись.  

    

 

 

      

7.4. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

 

       Станом на 31.12.2015 р. на балансi облiковується довгострокова фiнансова iнвестицiя на суму у 

розмiрi 985 тис.грн. - фiнансова iнвестицiя в дочiрнє пiдприємство (у розмiрi 100% участi в капiталi), 

здiйснена в ТОВ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" м. Бєлгород Росiйська Федерацiя. 
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Довгострокова фiнансова iнвестицiя враховується за методом участi в капiталi. Фiнансова iнвестицiя 

перераховується щомiсяця за валютним курсом на кiнець дня останнього дня мiсяця i на кiнець кварталу 

за валютним курсом на кiнець дня останнього дня кварталу. 

  

Фiнансова iнвестицiя  Сума 

Фiнансова iнвестицiя станом на 31.12.2014 р.  899 

Збiльшення iнвестицiї за рахунок курсових рiзниць 77 

Збiльшення iнвестицiї за рахунок прибутку дочiрнього пiдприємства 9 

Фiнансова iнвестицiя станом на 31.12.2015 р.  985 

 

           Протягом 2015 року придбання та реалiзацiю фiнансових iнвестицiй ПАТ не здiйснювало.  

 

 

7.5. Запаси                                                                                                                     тис. грн.                                 

Найменування групи 31.12.2014 31.12.2015 

Виробничi запаси 5 299 5 531 

Незавершене виробництво  661 1 049 

Готова продукцiя 973 1 089 

Товари 51 30 

Разом 6 984 7 699 

        

      Станом на 31.12.2015 року виробничi запаси та товари вiдображенi  за собiвартiстю. 

Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображенi в Балансi за фактичною (виробничою) 

собiвартiстю.  

Iнвентаризацiя готової продукцiї проведена станом на 01.10.2015 р. Iнвентаризацiя iнших запасiв 

проведена станом на 01.11.2015 р. За результатами проведеної iнвентаризацiї нестач та надлишкiв не 

виявлено.  

За результатами iнвентаризацiї залежалих запасiв не виявлено, вiдповiдно, резерв пiд нелiквiди не 

створювався. 

 

Поточна дебiторська заборгованiсть 

 

7.6.  Дебiторська заборгованiсть за продукцiю,  роботи, послуги    

                                                          тис. грн.                                                                                     

Склад 31.12.2014 31.12.2015 

Розрахунки з вiтчизняними покупцями   308 292 

Резерв сумнiвних боргiв   (68) 

Розрахунки з iноземними покупцями   3 407 7 147 

в т.ч. з дочiрньою компанiєю 3 271 6 974 

Разом 3 715 7 371 

        Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги в iноземнiй валютi оцiнена в гривнях по 

курсу НБУ на дату балансу. 

 

 

7.7. Дебiторська заборгованiсть  за виданими авансами 

тис.грн.                                                          

Склад  31.12.2014  31.12.2015   

Аванси виданi вiтчизняним та iноземними постачальникам   61 107 

Разом 61 107 

 

 

7.8. Дебiторська заборгованiсть  за розрахунками з бюджетом 

тис.грн.  

Склад  31.12.2014   31.12.2015  

Податок на додану вартiсть 1 986 2 001 
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Податок на прибуток  - 104 

Пеня у сферi ЗЕД 52 - 

Не вiдшкодованi лiкарнянi 18 3 

Разом 2 056 2 108 

 

 

   7.9. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

 тис. грн. 

Склад    31.12.2014   31.12.2015   

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть   45 202 

Разом 45 202 

 

 

7.10. Грошовi кошти та їх еквiваленти                                                                      тис. грн.                                                                                                             

Склад 31.12.2014 31.12.2015 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi  4 560 3 808 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi 5 834 9 290 

Разом 10 394 13 098 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi оцiненi в гривнях по курсу НБУ на дату балансу. 

Пiдприємство володiє необмеженим правом власностi на грошовi кошти. 

Обмеження у користуваннi грошовими коштами вiдсутнi. 

 

7.11. Iншi оборотнi актви                              тис. грн. 

Склад 31.12.2014 31.12.2015 

Податок на додану вартiсть з отриманих авансiв 176    - 

Разом 176          - 

 

 

7.12. Власний капiтал                                тис. грн. 

Склад  31.12.2014 31.12.2015 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 24 888 24 888 

Неоплачений капiтал - - 

Додатковий капiтал 233 311 

Резервний капiтал (створений згiдно з вимогами Статуту)  

 793 1 070 

Нерозподiлений прибуток 10 394 15 668 

Разом 36 308 41 937 

 

         Станом на 31.12.2015 р. Зареєстрований капiтал ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" складає  24 887 857,50 грн. та подiлений на 8 379 750 штук простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 2,97 грн. Неоплаченого капiталу станом на 31.12.2015 р. немає. Протягом 2015 р. 

не було змiн Зареєстрованого капiталу.  

Станом на 31.12.2015 р. додатковий капiтал складає 311 тис.грн.  Додатковий капiтал  складається з 

курсових рiзниць при перерахунку iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство, на кiнець звiтного перiоду 

вiдбулося його збiльшення в порiвняннi з попереднiм перiодом за рахунок зростання курсу росiйського 

рубля.  

У статтi "Резервний капiтал" вiдображено суму резервного капiталу Пiдприємства, що створений згiдно з 

вимогами Статуту ПАТ. Протягом 2015 року вiдбулося збiльшення резервного капiталу на 277 тис.грн. за 

рахунок прибутку.         

       Станом на 31.12.2015 р.  нерозподiлений прибуток  ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" складає  15 668 тис.грн.  Балансова вартiсть прибутку станом на 31.12.2015 р.  

сформована наступним чином: 

тис.грн.  

Нерозподiлений прибуток  

Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2014 р. 10 394 
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Прибуток за 2015 рiк 5 551 

Вiрахування до резервного капiталу (277) 

Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2015 р. 15 668 

 

 

7.13. Вiдстроченi податки  

         Вiдстроченi податки були розрахованi за всiми тимчасовими рiзницями методом зобов'язань за 

балансом з використанням ставки податку на прибуток  у розмiрi 18%, яка дiяла протягом 2014 та 2015 

рокiв. Розрахованi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання були згорнутi при поданнi iнформацiї в 

Балансi, оскiльки вони вiдносяться до одного i того ж податкового органу.                                                                            

         тис. грн. 

Склад 2014 р. 2015 р. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання 1 027 919 

Вiдстроченi податковi активи 100 - 

Чиста позицiя - вiдстроченi податковi зобов'язання 927 919 

 

       Основнi вiдстроченi  зобов'язання, активи та вiдповiднi змiни протягом перiоду були визнанi 

Пiдприємством. 

 

7.14. Довгостроковi забезпечення                                                                               тис. грн. 

Склад 31.12.2014 31.12.2015 

Резерв на виплату вiдпусток 555 636 

Разом 555 636 

 

Поточнi зобов'язання та забезпечення 

 

7.15. Поточна кредиторська заборгованiсть  за товари, роботи, послуги        тис. грн.                                                                          

Склад   31.12.2014 31.12.2015 

Розрахунки з вiтчизняними постачальниками  199 531 

Розрахунки з iноземними постачальниками 1 715 3 669 

Разом 1 914 4 200 

 

 

7.16. Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками з бюджетом      тис. грн. 

Склад  31.12.2014  31.12.2015 

Податок на прибуток 673 - 

Податок на доходи фiзичних осiб 86 108 

Плата за землю   10 12 

Податок на нерухоме майно вiдмiнне вiд земельної дiлянки - 8 

Вiйськовий збiр 9 12 

Разом 778 140 

 

7.17. Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками зi страхування  тис.грн.  

Склад  31.12.2014  31.12.2015 

Зобов'язання перед бюджетом з єдиного соцiального внеску 267 299 

Разом 267 299 

 

7.18. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi    тис.грн. 

Склад  31.12.2014  31.12.2015 

Поточнi зобов'язання з оплати працi 507 610 

Разом 507 610 

 

7.19. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами                тис.грн.  

Склад     31.12.2014  31.12.2015 

Отриманi аванси вiд вiтчизняних покупцiв 1 055 918 
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Отриманi аванси вiд iноземних покупцiв 58 2 

Разом 1 113 920 

 

7.20. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками     тис.грн. 

Склад  

 31.12.2014  31.12.2015 

Поточна заборгованiсть за дивiдендами акцiонерам 3 3 

Поточна заборгованiсть з повернення iнвестицiй акцiонерам 3 - 

Разом 6 3 

 

7.21. Iншi поточнi зобов'язання                                                                                   тис. грн. 

Iншi поточнi зобов'язання  

 31.12.2014  31.12.2015   

Iншi поточнi зобов'язання  91 11 

Разом 91 11 

 

 

 

Керівник    Басан Iгор Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Ступа Наталiя Iванiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" 
за ЄДРПОУ 33804724 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2015 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 59 085 43 378 

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 ( 36 311 ) ( 24 921 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 22 774 18 457 

    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 15 441 7 637 

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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 6 998 ) ( 5 440 ) 

Витрати на збут 2150 ( 7 694 ) ( 5 341 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 16 675 ) ( 7 980 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 6 848 7 333 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
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Дохід від участі в капіталі 2200 9 3 

Інші фінансові доходи 2220 0 28 

Інші доходи 2240 2 287 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 69 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 6 859 7 582 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 308 -1 645 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 5 551 5 937 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 78 171 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 78 171 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 78 171 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5 629 6 108 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 27 190 17 927 

Витрати на оплату праці 2505 13 520 9 935 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3 971 3 295 

Амортизація 2515 2 353 1 632 

Інші операційні витрати 2520 19 938 10 272 

Разом 2550 66 972 43 061 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 
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Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: 8.1. Дохiд вiд основної  дiяльностi                                                                               тис. грн. 

Виручка  вiд реалiзацiї продукцiї   

 (товарiв, робiт, послуг)  

 2014 2015 

Продаж готової продукцiї  43 344 59 037 

Продаж товарiв  34 48 

Передача в оперативну оренду основних засобiв  0 0 

   

Разом  43 378 59 085 

 

8.2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товаров, робiт, послуг)                        тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товаров, робiт, послуг) 

 2014 2015 

Собiвартiсть готової продукцiї  24 899 36 304 

Собiвартiсть товарiв 22 7 

Собiвартiсть послуг 0 0 

Разом         24 921 36 311 

     

8.3. Iншi операцiйнi доходи                                                                                           тис. грн. 

Iншi операцiйнi доходи 2014 2015 

Дохiд вiд реалiзацiї валюти 422 377 

Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 272 410 

Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 6 567 14 122 

Iншi доходи 376 532 

Разом 7 637 15 441 

 

8.4. Адмiнiстративнi витрати                тис. грн. 

Адмiнiстративнi витрати 2014 2015 

Послуги банку                                  134 286 

Амортизацiя 431 576 

Витрати на вiдрядження 147 281 

Податки, пов'язанi, з дiяльнiстю ПАТ та нарахування на заробiтну плату 886 1 037 

Послуги стороннiх органiзацiй 1 361 1 339 

Iншi витрати 2 481 3 479 

Разом    5 440 6 998 

 

8.5. Витрати на збут         тис. грн. 

Витрати на збут 2014 2015 

 Витрати на вiдрядження                                   1 519 2 309 

Податки, пов'язанi, з дiяльнiстю ПАТ та нарахування на заробiтну плату 535 726 

Послуги стороннiх органiзацiй 715 1 038 

Iншi витрати 2 572 3 621 

Разом    5 341 7 694 

 

 

8.6. Iншi операцiйнi витрати                                                                                        тис. грн. 

Iншi операцiйнi витрати 2014 2015 

Витрати реалiзованої валюти    485 1 142 



 96 

Витрати вiд реалiзацiї оборотних активiв 64 139 

Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 5 758 13 896 

Iншi витрати операцiйної дiяльностi 1 673 1 498 

Разом 7 980 16 675 

 

8.7. Дохiд вiд участi в капiталi    тис. грн. 

Дохiд вiд участi в капiталi 2014 2015 

Дохiд вiд участi в капiталi ООО "Полтавський алмазний iнструмент" м.Бєлгород Росiя 3 9 

Разом    3 9 

 

 

8.8. Iншi фiнансовi доходи   тис. грн. 

Фiнансовi  доходи 2014 2015 

Дохiд вiд нарахованих вiдсоткiв по депозитних рахунках 28 - 

Разом    28 - 

 

8.9. Iншi доходи   тис. грн. 

Iншi  доходи 2014 2015 

Iншi доходи 287 2 

Разом    287 2 

 

8.10. Iншi витрати тис. грн. 

Iншi витрати 2014 2015 

Iншi витрати 69 - 

Разом    69 - 

 

8.11.Витрати(дохiд) з податку на прибуток                                                               тис. грн.                                                                                                           

Витрати(дохiд) з податку на прибуток 2014 2015 

Поточний податок на прибуток 

Вiдстрочений податок на прибуток 1 580 

65 1 316 

(8) 

Разом 1 645 1 308 

           

           Дiюча ставка  податку на  прибуток  в  Українi  складає - з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р.  - 18%.  

 

 

 

 

Взаємозв'язок податкових витрат (доходiв) з облiковим прибутком наведено нижче: 

тис.грн. 

 2014   2015   

Прибуток до оподаткування  

Ставка податку  

Податок на прибуток за дiючою ставкою 

Ефект вiд витрат, що не враховуються для цiлей оподаткування та неоподатковуваних доходiв 7 582 

18% 

1 365 

 

280 6 859 

18% 

1 235 

 

73 

Разом 1 645 1 308 
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Керівник    Басан Iгор Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Ступа Наталiя Iванiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" 
за ЄДРПОУ 33804724 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2015 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 40 353 38 010 

Повернення податків і зборів 3005 3 367 2 278 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 3 367 2 228 

Цільового фінансування 3010 152 153 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 16 915 7 695 

Надходження від повернення авансів 3020 23 109 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 522 377 

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 1 026 847 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 36 702 ) ( 27 763 ) 

Праці 3105 ( 10 824 ) ( 8 085 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4 936 ) ( 4 082 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 4 499 ) ( 2 217 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 2 039 ) ( 551 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 2 460 ) ( 1 666 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 121 ) ( 263 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 19 ) ( 9 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 4 272 ) ( 2 755 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 985 4 295 

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

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 3 

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 ( 521 ) ( 613 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -521 -610 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 464 3 685 

Залишок коштів на початок року 3405 10 394 5 078 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 2 240 1 631 

Залишок коштів на кінець року 3415 13 098 10 394 

Примітки:          Звiт про рух грошових коштiв складено  у вiдповiдностi з МСБО 7 прямим методом. 

Станом на 31.12.2015 року залишок грошових коштiв 13 098 тис.грн.  

Протягом 2015 року вiдбувались наступнi негрошовi операцiї: 

- створення резерву вiдпусток - 636 тис.грн. 

- створення резерву сумнiвних боргiв - 68 тис.грн. 

 

 

Керівник    Басан Iгор Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Ступа Наталiя Iванiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 
за ЄДРПОУ 33804724 

 

Звіт про власний капітал 
За 2015 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 24 888 0 233 793 10 394 0 0 36 308 

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 24 888 0 233 793 10 394 0 0 36 308 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 5 551 0 0 5 551 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 78 0 0 0 0 78 

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 78 0 0 0 0 78 

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  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 277 -277 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 78 277 5 274 0 0 5 629 

Залишок на кінець року  4300 24 888 0 311 1 070 15 668 0 0 41 937 

Примітки:         Станом на 31.12.2015 року Зареєстрований (пайовий) капiтал складає 24 888 тис.грн. Станом на 31.12.2014 року нерозподiлений прибуток 

становив 10 394 тис.грн., протягом 2015 року отримано чистий прибуток в сумi 5 551 тис.грн. та згiдно Статуту ПАТ проведено вiдрахування до 

Резервного капiталу в сумi 277 тис.грн., на 31.12.2015 року нерозподiлений прибуток - 15 668 тис.грн.  

         Додатковий капiтал, в сумi 311 тис.грн., складається з курсових рiзниць при перерахунку iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство, на кiнець звiтного 

перiоду вiдбулося його збiльшення в порiвняннi з попереднiм перiодом за рахунок зростання курсу росiйського рубля. 

         Пiсля проведених вiдрахувань, згiдно Статуту ПАТ, Резервний капiтал на 31.12.2015 року  складає 1 070 тис.грн. Протягом 2015 року вiдбулося 

збiльшення резервного капiталу на 277 тис.грн. за рахунок прибутку.       
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       Станом на 31.12.2015 р.  нерозподiлений прибуток  ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" складає  15 668 тис.грн.  Балансова вартiсть 

прибутку станом на 31.12.2015 р.  сформована наступним чином: 

тис.грн.  

Нерозподiлений прибуток  

Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2014 р. 10 394 

Прибуток за 2015 рiк 5 551 

Вiрахування до резервного капiталу (277) 

Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2015 р. 15 668 

 

 

Керівник    Басан Iгор Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Ступа Наталiя Iванiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" 
за ЄДРПОУ 33804724 

Територія Полтавська область, Полтава за КОАТУУ 5310100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво абразивних виробів за КВЕД 23.91 

Середня кількість працівників: 195 

Адреса, телефон: 36023 м. Полтава, вул. Красiна, 71-Б, 0532-50-38-34 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2015 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 145 86 

    первісна вартість 1001 703 770 

    накопичена амортизація 1002 ( 558 ) ( 684 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 17 991 18 019 

    первісна вартість 1011 29 487 31 765 

    знос 1012 ( 11 496 ) ( 13 746 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 1065 0 0 
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фондах 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 18 136 18 105 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 7 196 9 588 

Виробничі запаси 1101 5 299 5 533 

Незавершене виробництво 1102 661 1 049 

Готова продукція 1103 1 185 2 976 

Товари 1104 51 30 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 2 682 3 987 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 113 272 

    з бюджетом 1135 2 393 2 956 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 2 104 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 84 232 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 12 719 15 681 

Готівка 1166 2 1 

Рахунки в банках 1167 12 717 15 680 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 176 0 

Усього за розділом II 1195 25 363 32 716 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 43 499 50 821 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 24 888 24 888 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 -312 263 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 -312 263 

Резервний капітал 1415 793 1 070 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10 863 15 337 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
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Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 36 232 41 558 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 927 919 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 555 636 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 555 636 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 1 482 1 555 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 1 918 4 201 

    розрахунками з бюджетом 1620 778 176 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 673 36 

    розрахунками зі страхування 1625 267 299 

    розрахунками з оплати праці 1630 507 610 

    одержаними авансами 1635 2 218 2 409 

    розрахунками з учасниками 1640 6 3 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 91 10 

Усього за розділом IІІ 1695 5 785 7 708 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 43 499 50 821 

Примітки: 7.1. Нематерiальнi активи                                                                                тис. грн. 

 Комп'ютернi програми Лiцензiї 

Первiсна  вартiсть на 31.12.2015 р. 768 2 

Накопичена  амортизацiя на 31.12.2015 р. 684 - 

Амортизация за 2015 рiк 127 - 

Надiйшло за рiк 66 2 
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Вибуття  - - 

Залишкова вартiсть на 31.12.2014 р. 145 - 

Залишкова вартiсть на 31.12.2015 р. 84 2 

 

      Iнвентаризацiя нематерiальних активiв була проведена станом на 01.11.2015 р.  

За результатами iнвентаризацiї вiдхилень не виявлено.          

За оцiнками Керiвництва  пiдприємства критерiї для знецiнення нематерiальних активiв вiдсутнi. 

Переоцiнка нематерiальних активiв протягом 2015 року не здiйснювалась.       

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується щомiсячно прямолiнiйним методом. 

На балансi ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" на 31.12.2015 р. рахуються 

нематерiальнi активи первiсною вартiстю 382 тис.грн., що повнiстю замортизованi та продовжують 

використовуватись.  

       

7.2. Незавершенi капiтальнi iнвестцiї  

 

На 31.12.2015 року вiдсутнi незавершенi капiтальнi iнвестицiї. 

 

7.3. Основнi засоби                                                                                                     тис. грн.                                    

 Земельнi дiлянки Будинки, споруди та передавальнi пристрої 

 Машини 

та обладнання  Транспортнi засоби Iнструменты, прилади, iнвентар Бiблiотечнi фонди

 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього 

Первiсна вартiсть на 31.12.2014 р. 38 14 381 13 870 453 249 20 476 29 487 

 

Знос на 31.12.2014 р. - 2 361 8 225 285 148 17 460 11 496 

Надходження та доопрацювання - 725 1 772 8 50 - 26 2 581 

Вибуття первiсна вартiсть - - - - - - (4) (4) 

Вибуття знос - - - - - - (4) (4) 

Амортизацiя за 2015 - 561 1 620 27 15 1 30 2 254 

Первiсна вартiсть на 31.12.2015 р. 38 14 806 15 643 461 300 20 497 31 765 

Знос на 31.12.2015 р. - 2 922 9 845 312 163 18 486 13 746 

у т.ч. передано в оперативну оренду первiсна вартiсть  - 12 - - - -

 - 12 

у т.ч. передано в оперативну оренду знос  - 1 - - - - -  

1 

 

 Пiдприємство володiє необмеженим правом власностi на всi об'єкти основних засобiв.    

Iнвентаризацiя основних засобiв була проведена станом на 01.11.2015 р. За результатами iнвентаризацiї 

вiдхилень не виявлено.          

За оцiнками Керiвництва  пiдприємства критерiї для знецiнення основних засобiв вiдсутнi. 

Переоцiнка основних засобiв протягом 2015 року не здiйснювалась.       

Амортизацiя основних засобiв  нараховується щомiсячно прямолiнiйним методом. 

 

     На балансi ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" на 31.12.2015 р. рахуються основнi 

засоби первiсною вартiстю 4 472 тис.грн., що повнiстю замортизованi та продовжують 

використовуватись.  

         

 

7.4. Запаси                                                                                                            тис. грн.                                 

Найменування групи 31.12.2014 31.12.2015 

Виробничi запаси 5 299 5 533 

Незавершене виробництво  661 1 049 

Готова продукцiя 1 185 2 976 

Товари 51 30 

Разом 7 196 9 588 
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Станом на 31.12.2015 року виробничi запаси та товари вiдображенi  за собiвартiстю. 

Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображенi в Балансi за фактичною (виробничою) 

собiвартiстю. 

Iнвентаризацiя готової продукцiї проведена станом на 01.10.2015 р. Iнвентаризацiя iнших запасiв 

проведена станом на 01.11.2015 р. За результатами проведеної iнвентаризацiї нестач та надлишкiв не 

виявлено.  

За результатами iнвентаризацiї залежалих запасiв не виявлено, вiдповiдно, резерв пiд нелiквiди не 

створювався. 

 

Поточна дебiторська заборгованiсть 

 

7.5.  Дебиторська заборгованiсть за продукцiю,  роботи, послуги            тис. грн.                                                                                     

Склад  31.12.2014 31.12.2015 

Розрахунки з вiтчизняними покупцями   308 292 

Резерв сумнiвних боргiв  (68) 

Розрахунки з iноземними покупцями   2 374 3 763 

Разом 2 682 3 987 

       Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги в iноземнiй валютi оцiнена в гривнях по 

курсу НБУ на дату балансу. 

 

 

 

 

 

7.6 Дебiторська заборгованiсть  за виданими авансами                                         тис.грн.                                                          

Склад  31.12.2014  31.12.2015   

Аванси виданi вiтчизняним та iноземними постачальникам   113 272 

Разом 113 272 

 

 

7.7. Дебiторська заборгованiсть  за розрахунками з бюджетом                              тис.грн.  

Склад  31.12.2014  31.12.2015  

Податок на додану вартiсть 2 321 2 848 

Податок на прибуток  2 104 

Пеня у сферi ЗЕД 52 - 

Не вiдшкодованi лiкарнянi 18 3 

Податок на доходи фiзичних осiб - 1 

Разом 2 393 2 956 

 

 

   7.8. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть                                                       тис. грн. 

Склад    31.12.2014   31.12.2015   

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть   84 232 

Разом 84 232 

 

 

7.9. Грошовi кошти та їх еквiваленти                                                                        тис. грн.                                                                                                             

Грошовi кошти та їх еквiваленти 31.12.2014 31.12.2015 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi  4 560 3 808 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi 8 159 11 873 

Всего 12 719 15 681 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi оцiненi в гривнях по курсу НБУ на дату балансу. 

Пiдприємство володiє необмеженим правом власностi на грошовi кошти. 

Обмеження у користуваннi грошовими коштами вiдсутнi. 
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7.10. Iншi оборотнi активи                                                                  тис. грн. 

Склад   31.12.2014 31.12.2015 

Податок на додану вартiсть з отриманих авансiв 176 - 

Разом  176 - 

 

7.11. Власний капiтал                                                                                             тис. грн. 

Власний Капiтал 31.12.2014 31.12.2015 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 24 888 24 888 

Неоплачений капiтал - - 

Додатковий капiтал (312) 263 

Резервний капiтал (створений згiдно з вимогами Статуту)  793 1 070 

Нерозподiлений прибуток 10 863 15 337 

Разом  36 232 41 558 

 

         Станом на 31.12.2015 р. Зареєстрований капiтал ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" складає  24 887 857,50 грн. та подiлений на 8 379 750 штук простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 2,97 грн. Неоплаченого капiталу станом на 31.12.2015 р. немає. Протягом 2015 р. 

не було змiн Зареєстрованого капiталу.  

Додатковий капiтал, в сумi 263 тис.грн., складається з курсових рiзниць, на кiнець звiтного перiоду 

вiдбулося його збiльшення в порiвняннi з попереднiм перiодом за рахунок зростання курсу росiйського 

рубля. 

У статтi "Резервний капiтал" вiдображено суму резервного капiталу Пiдприємства, що створений згiдно з 

вимогами Статуту ПАТ. Протягом 2015 року вiдбулося збiльшення резервного капiталу на 277 тис.грн. за 

рахунок прибутку. Пiсля проведених вiдрахувань, згiдно Статуту ПАТ, Резервний капiтал на 31.12.2015 

року  складає 1 070 тис.грн. 

      Станом на 31.12.2014 року нерозподiлений прибуток становив 10 863 тис.грн., протягом 2015 року 

отримано чистий прибуток в сумi 4 751 тис.грн. та згiдно Статуту ПАТ проведено вiдрахування до 

Резервного капiталу в сумi 277 тис.грн., на 31.12.2015 року нерозподiлений прибуток - 15 337 тис.грн.  

 

7.12. Вiдстроченi податки  

         Вiдстроченi податки були розрахованi за всiми тимчасовими рiзницями методом зобов'язань за 

балансом з використанням ставки податку на прибуток  у розмiрi 18% протягом 2014 р. та 2015 р. 

Розрахованi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання були згорнутi при поданнi iнформацiї в 

Консолiдованому балансi.   

     тис. грн. 

 2014  2015  

Вiдстроченi податковi зобов'язання 1 027 919 

Вiдстроченi податковi активи 100 - 

Чиста позицiя - вiдстроченi податковi зобов'язання 927 919 

 

          

7.13. Довгостроковi забезпечення                                                                                тис. грн. 

Склад 31.12.2014 31.12.2015 

Резерв на виплату вiдпусток 555 636 

Разом 555 636 

 

Поточнi зобов'язання та забезпечення 

 

7.14. Поточна кредиторська заборгованiсть  за товари, роботи, послуги       тис. грн.                                                                          

Склад   31.12.2014  31.12.2015  

Розрахунки з вiтчизняними постачальниками  199 531 

Розрахунки з iноземними постачальниками 1 719 3 670 

Разом 1 918 4 201 
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7.15. Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками з бюджетом     тис. грн. 

Склад  31.12.2014  31.12.2015  

Податок на прибуток 673 36 

Податок на доходи фiзичних осiб 86 108 

Плата за землю   10 12 

Податок на нерухоме майно вiдмiнне вiд земельної дiлянки - 8 

Вiйськовий збiр 9 12 

Разом 778 176 

 

 

 

 

 

7.16. Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками зi страхування  тис.грн.  

Склад  31.12.2014  31.12.2015  

Зобов'язання перед бюджетом з єдиного соцiального внеску 267 299 

Разом 267 299 

 

7.17. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi    тис.грн. 

Склад  31.12.2014  31.12.2015  

Поточнi зобов'язання з оплати працi 507 610 

Разом 507 610 

 

7.18. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами                тис.грн.  

Склад     31.12.2014  31.12.2015  

Отриманi аванси вiд вiтчизняних покупцiв та iноземних покупцiв 2 218 2 409 

Разом 2 218 2 409 

 

7.19. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками     тис.грн. 

Склад  

 31.12.2014  31.12.2015  

Поточна заборгованiсть за дивiдендами акцiонерам 3 3 

Поточна заборгованiсть з повернення iнвестицiй акцiонерам 3 - 

Разом 6 3 

 

7.20. Iншi поточнi зобов'язання                                                                                   тис. грн. 

Склад  

 31.12.2014 31.12.2015 

Iншi поточнi зобов'язання  91 10 

Разом 91 10 

 

 

 

Керівник    Басан Iгор Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Ступа Наталiя Iванiвна 



 110 

КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" 
за ЄДРПОУ 33804724 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2015 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 59 280 45 050 

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 ( 34 744 ) ( 24 877 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 24 536 20 173 

    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 14 539 7 199 

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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 6 998 ) ( 5 440 ) 

Витрати на збут 2150 ( 9 272 ) ( 6 552 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 16 361 ) ( 7 317 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 6 444 8 063 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
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Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 28 

Інші доходи 2240 17 359 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 340 ) ( 265 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 6 121 8 185 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 370 -1 686 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 4 751 6 499 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 575 9 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 575 9 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 575 9 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5 326 6 508 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 4 751 6 499 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 5 326 6 508 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 27 226 17 945 

Витрати на оплату праці 2505 14 045 10 337 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4 121 3 411 

Амортизація 2515 2 353 1 632 

Інші операційні витрати 2520 20 775 10 953 

Разом 2550 68 520 44 278 
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ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: 8.1. Дохiд вiд основної  дiяльностi                                                                               тис. грн. 

Виручка  вiд реалiзацiї продукцiї   

 (товарiв, робiт, послуг  

 2014 2015 

Продаж готової продукцiї  45 016 59 232 

Продаж товарiв  34 48 

Передача в оперативну оренду основних засобiв  0 0 

Разом  45 050 59 280 

 

8.2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товаров, робiт, послуг)                        тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товаров, робiт, послуг) 

 2014 2015 

Собiвартiсть готової продукцiї  24 855 34 737 

Собiвартiсть товарiв 22 7 

Собiвартiсть послуг 0 0 

Разом         24 877 34 744 

     

8.3. Iншi операцiйнi доходи                                                                                           тис. грн. 

Iншi операцiйнi доходи 2014 2015 

Дохiд вiд реалiзацiї валюти 

Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 

Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 

Iншi доходи 422 

272   

6 129 

376 377 

410 

13 220 

532 

 

Разом 7 199 14 539 

 

 

8.4. Адмiнiстративнi витрати               тис. грн. 

Адмiнiстративнi витрати 2014 2015 

Послуги банку                                  134 286 

Амортизацiя 431 576 

Витрати на вiдрядження 147 281 

Податки, пов'язанi, з дiяльнiстю та нарахування на заробiтну плату 886 1 037 

Послуги стороннiх органiзацiй 1 361 1 339 

Iншi витрати 2 481 3 479 

Разом    5 440  6 998 
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8.5. Витрати на збут        тис. грн. 

Витрати на збут 2014 2015 

 Витрати на вiдрядження                                   1 539 2 358 

Податки, пов'язанi, з дiяльнiстю ПАТ та нарахування на заробiтну плату 692 932 

Послуги стороннiх органiзацiй 1 283 1 681 

Iншi витрати 3 038 4 301 

Разом    6 552 9 272 

 

 

8.6. Iншi операцiйнi витрати                                                                                        тис. грн. 

Iншi операцiйнi витрати 2014 2015 

Витрати реалiзованої валюти    

Витрати вiд реалiзацiї оборотних активiв      

Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi                                                              

Iншi витрати операцiйної дiяльностi                                                              

 485 

64 

5 096 

1 672 1 142 

139 

13 582 

1 498 

Разом    7 317 16 361 

 

 

8.7. Iншi фiнансовi доходи     тис. грн. 

Фiнансовi  доходи 2014 2015 

Дохiд вiд нарахованих вiдсоткiв по депозитних рахунках 28 - 

Разом    28 - 

 

 

 

8.8. Iншi доходи тис. грн. 

Iншi  доходи 2014 2015 

Iншi доходи 359 17 

Разом    359 17 

 

8.9. Iншi витрати                                                                                                        тис. грн. 

Iншi витрати 2014 2015 

Iншi витрати 265 340 

Разом    265 340 

 

8.10. Витрати(дохiд) з податку на прибуток                                                          тис. грн.                                                                                                           

Витрати(дохiд) з податку на прибуток 2014 2015 

Поточний податок на прибуток 

Вiдстрочений податок на прибуток 1 613 

73 1 378 

(8) 

Разом 1 686 1 370 

           

        Дiюча ставка податку на прибуток в Українi складає - з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р. - 18%. 

          Вiдстроченi податки були розрахованi за всiми тимчасовими рiзницями методом зобов'язань за 

балансом з використанням ставки податку на прибуток  у розмiрi 18% протягом 2014 р. та 2015 р. 

Розрахованi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання були згорнутi при поданнi iнформацiї в 
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Консолiдованому балансi.   

 

 

 

Керівник    Басан Iгор Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Ступа Наталiя Iванiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2016 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" 
за ЄДРПОУ 33804724 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2015 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 45 535 45 967 

Повернення податків і зборів 3005 4 262 2 728 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 4 262 2 678 

Цільового фінансування 3010 152 153 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 16 915 8 800 

Надходження від повернення авансів 3020 18 109 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 522 377 

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 1 026 859 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 34 446 ) ( 29 732 ) 

Праці 3105 ( 11 255 ) ( 8 429 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5 078 ) ( 4 195 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 4 592 ) ( 2 309 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 2 064 ) ( 590 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 2 528 ) ( 1 719 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 286 ) ( 315 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 19 ) ( 9 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 11 621 ) ( 8 161 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 133 5 843 

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

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 3 

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 ( 521 ) ( 613 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -521 -610 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 612 5 233 

Залишок коштів на початок року 3405 12 719 5 706 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 2 350 1 780 

Залишок коштів на кінець року 3415 15 681 12 719 

Примітки:          Консолiдований звiт про рух грошових коштiв складено  у вiдповiдностi з МСБО 7 

прямим методом. 

Станом на 31.12.2015 року залишок грошових коштiв 15 681 тис.грн. 

Протягом 2015 року вiдбувались наступнi негрошовi операцiї: 

- створення резерву вiдпусток - 636 тис.грн. 

- створення резерву сумнiвних боргiв - 68 тис.грн. 

 

 

 

Керівник    Басан Iгор Леонiдович 
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Головний бухгалтер   Ступа Наталiя Iванiвна 
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КОДИ 

Дата  

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 
за ЄДРПОУ 33804724 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2015 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

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

Залишок на початок року 4000 24 888 0 -312 793 10 863 0 0 36 232 0 36 232 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 24 888 0 -312 793 10 863 0 0 36 232 0 36 232 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 4 751 0 0 4 751 0 4 751 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 575 0 0 0 0 575 0 575 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 575 0 0 0 0 575 0 575 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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спільних підприємств  

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 277 -277 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 575 277 4 474 0 0 5 326 0 5 326 

Залишок на кінець року  4300 24 888 0 263 1 070 15 337 0 0 41 558 0 41 558 

Примітки:          Станом на 31.12.2015 р. Зареєстрований капiтал ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" складає  24 887 857,50 грн. та 

подiлений на 8 379 750 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,97 грн. Неоплаченого капiталу станом на 31.12.2015 р. немає. Протягом 2015 

р. не було змiн Зареєстрованого капiталу.  
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Додатковий капiтал, в сумi 263 тис.грн., складається з курсових рiзниць, на кiнець звiтного перiоду вiдбулося його збiльшення в порiвняннi з попереднiм 

перiодом за рахунок зростання курсу росiйського рубля. 

У статтi "Резервний капiтал" вiдображено суму резервного капiталу Пiдприємства, що створений згiдно з вимогами Статуту ПАТ. Протягом 2015 року 

вiдбулося збiльшення резервного капiталу на 277 тис.грн. за рахунок прибутку. Пiсля проведених вiдрахувань, згiдно Статуту ПАТ, Резервний капiтал на 

31.12.2015 року  складає 1 070 тис.грн. 

      Станом на 31.12.2014 року нерозподiлений прибуток становив 10 863 тис.грн., протягом 2015 року отримано чистий прибуток в сумi 4 751 тис.грн. та 

згiдно Статуту ПАТ проведено вiдрахування до Резервного капiталу в сумi 277 тис.грн., на 31.12.2015 року нерозподiлений прибуток - 15 337 тис.грн.  

 

 

Керівник    Басан Iгор Леонiдович 

 

Головний бухгалтер   Ступа Наталiя Iванiвна 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

  Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi  

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" за 2015 рiк  

 

1. Основнi вiдомостi про ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"  

 

 

      Повне найменування емiтента : ПУБЛIЧНЕ  АКЦIОНЕРНОЕ ТОВАРИСТВО  

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" (надалi "Товариство"); Код ЄДРПОУ 33804724; 

Мiсцезнаходження: Україна, 36023, м. Полтава, вул. Красiна,71-Б. Реєстрацiя: державна  

реєстрацiя  ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЗМАЗНИЙ  IНСТРУМЕНТ" проведена  виконавчим  

комiтетом Полтавської  мiської  ради  06 жовтня 2005 року.    

    Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2010 р. протокол № 5 та Свiдоцтва про 

Державну реєстрацiю юридичної особи виданого Виконавчим комiтетом Полтавської мiської 

ради  серiя АОО № 791757 змiнено  найменування товариства з Закритого акцiонерного 

товариства "Полтавський алмазний iнструмент" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" з 26.04.2010 р. 

Юридична адреса: Україна, 36023, м. Полтава, вул. Красiна,71-Б. Телефон (0532) 50-38-11, факс  

(0532) 50-38-20. Код ЄДРПОУ 33804724. Розрахунковий рахунок № 26007060073462 в ПРУ КБ 

"Приватбанк" м. Полтави, МФО 331401. 

Основнi види дiяльностi: 23.91 - Виробництво абразивних виробiв;  46.90 - Неспецiалiзована 

оптова торгiвля; 52.21 - Допомiжне  обслуговування  наземного транспорту; 71.12 - Дiяльнiсть у 

сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах; 

41.20 - Будiвництво  житлових i нежитлових будiвель. 

Статут ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" (нова редакцiя) затверджено 

Загальними зборами акцiонерiв 19.11.14 року (протокол  № 11  вiд 19.11.2014 року) та 

зареєстровано державним реєстратором Виконавчого комiтету Полтавської мiської ради  

Полтавської областi 05.12.2014 року (номер запису 15881050019003058). Розмiр статутного 

капiталу ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" вiдповiдає вимогам положень 

частини третьої ст. 155 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями) i в повнiй мiрi 

забезпечений чистими активами пiдприємства. 

     Станом на 31.12.2015 року чисельнiсть працiвникiв становить 184 чоловiки, кiлькiсть 

акцiонерiв - 6 юридичних осiб та 874 фiзичних особи.  Власникiв облiгацiй немає. 

  

 

Випуск цiнних паперiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" обслуговує 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", 04071, м. Київ, вул. 

Нижнiй Вал, буд. 17/8, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 30370711, Свiдоцтво вiд 13.07.2015 

року № 000270.  

 Послугами торгiвцiв цiнними паперами i юридичних осiб, уповноважених виплачувати дохiд 

вiд цiнних паперiв Товариство не користувалось.  

           Вiдповiдальними за здiйснення господарської дiяльностi Товариства є: 

           Керiвник Товариства  - Басан I.Л. 

           Головний бухгалтер - Ступа Н.I.  

 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" - є 

найбiльшим виробником алмазного iнструменту серед країн СНД i одним з найбiльших у свiтi. 

У перiод своєї дiяльностi Товариство постiйно працює над пiдвищенням 
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конкурентоспроможностi, надiйностi i якостi алмазного iнструменту. Гарантом високої якостi 

продукцiї, що випускається, є стабiльнi поставки алмазного iнструменту бiльш нiж в 20 країн 

свiту. 

       З метою збiльшення обсягiв продажу продукцiї на ринку Росiйської Федерацiї, бiльш 

ефективного задоволення потреб споживачiв, у квiтнi 2006 року на Загальних зборах акцiонерiв 

було прийнято рiшення про створення ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент" в м. Бєлгород, 

РФ. 

Основний вид дiяльностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" - виробництво 

широкого спектра алмазного iнструменту та iнструменту з кубiчного нiтриду бору (CBN), а 

саме: круги шлiфувальнi рiзних форм, для виготовлення, заточування i доведення iнструменту з 

твердих сплавiв i швидкорiзальних сталей, обробки керамiки, напiвпровiдникових матерiалiв, 

скла, кришталю; волочильний iнструмент; бруски алмазнi хонiнгувальнi; олiвцi для правки 

абразивних кругiв; свердла алмазнi; пасти алмазнi та з карбiду титану; алмазний iнструмент для 

обробки каменю. 

    Споживачами iнструменту є пiдприємства та органiзацiї, що належать до рiзних галузей 

промисловостi (машинобудування авiакосмiчна промисловiсть, металообробка, склообробка, 

деревообробка та iншi). 

    Виробництво i реалiзацiя алмазного iнструменту не носить сезонний характер. Коливання 

реалiзацiї продукцiї залежать вiд стану промисловостi. 

Основна сировина для виробництва алмазного iнструменту: порошки з синтетичних алмазiв, 

алюмiнiєвий порошок, алюмiнiй первинний i вторинний, в'яжучий пульвербакелiт, сталевий 

прокат i труби, мiдний порошок, олов'яний порошок, абразивнi круги. Основнi обсяги поставок 

алмазних порошкiв здiйснюються з китайського ринку, iнша сировина закуповується в Росiї. 

 

2. Заява про вiдповiдальнiсть Керiвництва щодо пiдготовки фiнансової звiтностi за рiк, що 

завершився на 31 грудня 2015 року 

 

          Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно 

вiдображає фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"станом на 31 грудня 2015 року, а також 

результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31 

грудня 2015 року, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:  

- забезпечення правильного вибору та застосування принципiв облiкової полiтики;  

- представлення iнформацiї, у т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечує 

прийнятнiсть, достовiрнiсть, зрозумiлiсть такої iнформацiї;  

- розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли виконання вимог Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi є недостатнiм для розумiння користувачами звiтностi того впливу, який тi 

чи iншi операцiї, а також подiї чи умови здiйснюють на фiнансовий стан та фiнансовi результати 

дiяльностi;  

- створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього 

контролю;  

- оцiнку спроможностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому 

майбутньому;  

- застосування заходiв щодо збереження активiв та виявлення i запобiгання випадкам 

шахрайства та iнших порушень;  

- ведення облiку у вiдповiдностi до законодавства України та Мiжнародних стандартiв 

фiнансового облiку та звiтностi та у формi, яка б дозволяла розкрити та пояснити операцiї 

Товариства, а також надати на будь-яку дату iнформацiю з достатньою точнiстю про фiнансовий 
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стан i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

 

3. Перелiк форм фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2015 року 

 

        Вiдповiдно до статтi 12.1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть 

в Українi", ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" подає до Нацiональної комiсiї 

з цiнних паперiв та фондового ринку(надалi НКЦПФР)  Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 

станом на 31.12.2015 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк, 

Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк, Звiт про власний капiтал за 2015 рiк та iншу 

iнформацiю. Рiчна фiнансова звiтнiсть, що подається до НКЦПФР згiдно з вимогами 

Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 1 "Подання фiнансової звiтностi" мiстить 

вiдповiднi примiтки щодо стислого викладу (розкриття) iнформацiї щодо статтей зазначеної 

звiтностi i суттєвих (iстотних) облiкових полiтик.  

 

4. Основи i загальнi принципи пiдготовки та складання фiнансової звiтностi 

 

       Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi.        

       Вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та  Наказу Мiнiстерства 

фiнансiв України вiд 07.02.2013 року за № 73 "Про затвердження Нацiонального положення 

(стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" фiнансова 

звiтнiсть за МСФЗ  включає: 

? баланс (звiт про фiнансовий стан) (далi - баланс),  

? звiт  про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (далi - звiт про фiнансовi результати), 

?  звiт про рух грошових коштiв,  

? звiт  про власний капiтал i  

Пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi.   

         В зв'язку з тим, що Нацiональне положення (стандарт) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi 

вимоги до фiнансової звiтностi" визначає заповнення зазначених форм звiтностi в одиницях 

вимiру - в тисячах гривень без десяткових знакiв, цi Примiтки, а також пояснення статей 

балансу, звiту про фiнансовi результати, звiту про рух грошових коштiв, за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2015 року, наведенi також в тисячах гривень без десяткових знакiв.  

Метою подання даної фiнансової звiтностi є забезпечення споживачiв фiнансової звiтностi 

iнформацiєю про фiнансовий стан, фiнансовi результати i змiни щодо фiнансового становища 

для прийняття економiчних рiшень.  

 

5. Основоположнi припущення 

 

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi методу нарахування (за винятком звiту про 

рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї визнаються за фактом їх 

здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв), 

вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких 

вiдносяться.  

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного змiсту над 

юридичною формою. 

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною 

вартiстю, за винятком фiнансових iнструментiв доступних для продажу, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю.  
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Товариство застосовує вiдповiднi до МСФЗ методи визначення справедливої вартостi.  

 

Основою визначення справедливої вартостi є припущення, що Товариство дiє безперевно i не 

має нi намiру, нi потреби лiквiдувати чи суттєво скоротити обсяг своєї дiяльностi або 

здiйснювати операцiї за несприятливих умов.  

 

Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi Товариства здiйснюється первiсно за її 

номiнальною (контрактною) вартiстю, в подальшому базуючись на припущеннi того, що 

дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, Товариство вважає, що її 

номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизуєтся. 

  

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство є 

пiдприємством, яке здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у 

найближчому майбутньому.  Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання 

зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Управлiнський персонал та акцiонери мають намiр i в 

подальшому продовжувати  свою дiяльнiсть. Управлiнський персонал Товариства  вважає 

припущення щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi 

прийнятним.                  

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства є окремою фiнансовою звiтнiстю.  

 

     Допущення i застосованi на їх основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет 

необхiдностi їх змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у тому звiтному перiодi, коли цi 

оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами. 

 

 

6. Облiкова полiтика 

 

6.1. Основи надання  фiнансової звiтностi  

 

         Товариство використовувало одну й ту ж облiкову полiтику у всiх перiодах, представлених 

у фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк, що складена вiдповiдно до  МСФЗ.  

 

Облiкова полiтика вiдповiдає всiм МСФЗ, що вступили в силу на кiнець звiтного перiоду, за 

який пiдготовлена фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ, за винятком ситуацiй, особливо 

обумовлених в МСФЗ 1.  

 

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi  

         Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"                за 2015 

рiк пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї 

затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

         Фiнансова звiтнiсть згiдно з вимогами МСФЗ складається на пiдставi iнформацiї про 

активи, зобов'язання, капiтал, господарськi операцiї та результати дiяльностi                        ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" за даними бухгалтерського облiку шляхом 

трансформацiї (коригування) статей у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi.  

        Фiнансовi звiти пiдписанi Директором ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ"  18 лютого 2016 р.                             
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Основа надання iнформацiї. 

         Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi.      

 

Функцiональна валюта та валюта подання фiнансової звiтностi        

         Нацiональною валютою України є гривня. Отже, функцiональною валютою та валютою 

подання звiтностi для цiлей даної фiнансової звiтностi є гривня. Всi показники примiток 

вiдображаються в тис.грн.  

         Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" складається у 

нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою.   

 

Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики 

       Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних 

суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а 

також на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображенi у звiтностi. Оцiнки та 

пов'язанi з ними припущення ?рунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що 

вважаються об?рунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень 

вiдносно балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча цi 

оцiнки ?рунтуються на розумiннi керiвництвом поточних подiй, фактичнi результати, у 

кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.   

       Зокрема, iнформацiя про суттєвi сфери невизначеностi оцiнок та ключовi судження при 

застосуваннi облiкової полiтики подається далi. 

 

Припущення безперервностi дiяльностi Пiдприємства 

Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" пiдготовлена на 

основi припущення, що Пiдприємство функцiонуватиме невизначено довго в майбутньому, це 

припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. 

На дату затвердження звiтностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

функцiонує в нестабiльному середовищi, пов'язаному з свiтовою економiчною кризою. 

Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi 

фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом України. В той же час не iснує 

чiткого уявлення того, якi заходи прийматиме уряд України для подолання кризи. Тому 

неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i 

дохiд Пiдприємства, стабiльнiсть i структуру її операцiй iз споживачами i постачальниками. В 

результатi виникає iстотна невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть 

вiдшкодування вартостi активiв Пiдприємства i його здатнiсть обслуговувати i платити по своїх 

боргах у мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких 

коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде 

повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.  

 

6.2. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

         Грошовi кошти ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" включають грошовi 

кошти в банках, готiвковi кошти в касi, не обмеженi у користуваннi.  

 

Iноземна валюта   

Активи i пасиви, вираженi в iноземних валютах, перераховуються по офiцiйних курсах  обмiну, 

встановлених Нацiональним Банком України, на кiнець року. Курсовi рiзницi, якi виникають 

при конвертацiї, вiдображаються на рахунку прибуткiв i збиткiв.  

Результати, вираженi в iноземних валютах, перераховуються по курсах обмiну на дату 

здiйснення операцiї. 
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                                                                      Долари США 

Курс на 31 грудня 2014 р.                          15,768556 

Курс на 31 грудня 2015 р.                          24,000667 

 

                                                                       Росiйськi рублi 

Курс на 31 грудня 2014 р.                          0,30304 

Курс на 31 грудня 2015 р.                          0,32931 

 

                                                                       Євро 

Курс на 31 грудня 2014 р.                          19,232908 

Курс на 31 грудня 2015 р.                          26,223129 

 

                                                                       Юань Женьмiньбi 

Курс на 31 грудня 2014 р.                          2,533312 

Курс на 31 грудня 2015 р.                          3,698086 

 

 

        ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" спiвпрацює з iноземними 

контрагентами i користується в розрахунках iноземною валютою. 

 

6.3. Оренда 

 

         Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в 

основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу та оренда вiдповiдає одному з 

критерiїв визнання, визначеному у МСБО 17 "Оренда". Всi iншi види оренди класифiкуються як 

операцiйна оренда.   

         Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються  активами 

Пiдприємства по найменшiй вартостi або по справедливiй вартостi або дисконтованiй вартостi 

мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в 

баланс як зобов'язання по фiнансовiй орендi, з роздiленням на довгострокову i короткострокову 

заборгованiсть.  Фiнансовi витрати, визначаються з використанням методу ефективної ставки 

вiдсотка. Вiдсоток визначається по встановленому орендодавцем в договорi оренди або як 

ставка можливого залучення. Фiнансовi витрати включаються в звiт про фiнансовi результати 

впродовж вiдповiдного перiоду оренди.  

         Оренднi платежi по операцiйнiй орендi вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати на 

пропорцiйно-тимчасовiй  основi впродовж вiдповiдного перiоду оренди.        

        В разi надання в операцiйну оренду майна ПАТ, суми, що пiдлягають отриманню вiд 

орендаторiв, вiдображаються як дохiд вiд оперативної оренди в сумi нарахованих поточних 

платежiв.  

         ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" виступає орендодавцем власних 

основних засобiв. Всi операцiї по орендi класифiкованi як операцiйна оренда термiном до трьох 

рокiв. 

 

6.4. Визнання доходiв та витрат                            

          

Визнання доходiв  

Доходи ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" визнаються на основi принципу 

нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення 

економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена.  

          Дохiд вiд реалiзацiї товарiв та послуг визнається тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд 
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продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (продукцiя, товар 

вiдвантажено i право власностi передано), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно 

до МСБО 18. 

         Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї товарiв, робiт i послуг у вiдповiдностi з 

полiтикою Пiдприємства  не передбачено. 

         Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу 

нарахування. Витрати, пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним 

доходом. 

          ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" отримує доходи вiд реалiзацiї 

готової продукцiї, товарної продукцiї, послуг.  

 

Визнання витрат 

          ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" несе витрати на здiйснення основної 

операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати. 

          Витрати визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний доход), якщо 

виникає зменшення в майбутньому економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або 

збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути достовiрно визначенi. 

          Витрати визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний доход) на основi 

безпосереднього зiставлення мiж понесеними витратами i прибутками по конкретних статтях 

доходiв. 

         Витрати визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний доход)  негайно, 

якщо витрати не створюють великi майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi 

вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив в Звiтi про 

фiнансовий стан. 

 

6.5. Основнi засоби  

 

         Основнi засоби ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" облiковуються та 

вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi з МСБО  16 "Основнi засоби".  

         Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного 

використання яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких визначається вiд класу, якi 

використовуються в процесi виробництва та надання послуг, передачi в оренду iншим сторонам, 

для здiйснення адмiнiстративних та соцiальних функцiй.  

Пiдприємство використовує для оцiнки основних засобiв першу модель - облiк по первiснiй 

вартостi.  

         Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за мiнусом накопиченого зносу. 

Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом термiну корисного використання 

основних засобiв без урахування очiкуваної залишкової вартостi.          

Основнi засоби Пiдприємства облiковуються по об'єктах. Об'єкти основних засобiв 

класифiкуються  за окремими класами. 

 

Класи основних засобiв 

 

Клас основних засобiв  Термiн корисного використання, рокiв Метод нарахування 

амортизацiї 

Земельнi дiлянки - - 

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої вiд 10 до 50   Прямолiнiйний 

Машини та обладнання  вiд 2 до 25 Прямолiнiйний 

Транспортнi засоби вiд 5 до 15 Прямолiнiйний 

Iнструменти, прилади, iнвентар вiд 4 до 25  Прямолiнiйний 
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          Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, 

до моменту початку експлуатацiї облiковуються в складi класу придбанi, але не введенi в 

експлуатацiю основнi засоби. 

          Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю, яка включає в себе вартiсть 

придбання i всi витрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. 

         Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними 

прямими затратами на їх створення.  

         У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування 

вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв". 

         Нарахування амортизацiї за об'єктами основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним 

методом виходячи iз строку корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї 

основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю.  

         Амортизацiя не нараховується по наступних об'єктах: 

- повнiстю замортизированих основних засобах. 

         Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонт основних засобiв списуються на 

витрати перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних 

засобiв капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних 

засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до 

балансової вартостi складного об'єкта.  

         Основнi засоби, призначенi для продажу, та вiдповiдають критерiям визнання, 

облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 5. 

 

6.6. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї    

          

         Незавершене будiвництво на ПАТ облiковується i вiдображається у фiнансовiй звiтностi 

вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". 

         Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю. 

         Пiдприємство використовує для оцiнки незавершеного будiвництва першу модель - облiк 

за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї.  

         Амортизацiя на об'єкти незавершеного будiвництва не нараховується.  

6.7. Нематерiальнi  активи 

          

         Нематерiальнi активи ПАТ облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами визнаються 

контрольованi суспiльством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути 

iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i використовуються пiдприємством протягом перiоду 

бiльше одного року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних 

цiлях чи надання в оренду iншим особам.  

Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами: 

- патенти; 

- авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); 

- лiцензiї; 

         Програмне забезпечення, яке є невiддiльним i необхiдним для забезпечення роботи 

основних засобiв, враховується у складi цих об'єктiв. 

         Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартостi), яка включає в себе 

вартiсть придбання та витрати, пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 

         Наступнi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального 

активу, якщо: 

-  iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати приведуть до генерування активом майбутнiх 
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економiчних вигод, якi перевищать його первинний рiвень ефективностi;  

-  цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу. 

         Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки первiсно 

оцiненої ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 

         Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного 

термiну їх використання, але не бiльше 20 рокiв. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, 

наступного пiсля введення нематерiального активу в експлуатацiю. 

         Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при 

постановцi на облiк виходячи з: 

- очiкуваного морального зносу, правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання або 

iнших факторiв; 

- строкiв використання подiбних активiв. 

         На дату звiту нематерiальнi активи облiковуються по моделi первiсної вартостi. 

 

6.8.Фiнансовi iнвестицiї 

 

Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 та МСБО 39. З метою складання 

фiнансової звiтностi класифiкуються по категорiях: 

o призначенi для торгiвлi; 

o утримуються до погашення; 

o наявнi для продажу; 

o iнвестицiї в асоцiйованi компанiї; 

o iнвестицiї в дочiрнi компанiї. 

        Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням 

її змiн на прибуток або збиток. 

        Iнвестицiї, якi мають фiксований термiн погашення та утримуються до погашення 

облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Iнвестицiї, що не мають фiксованого термiну 

погашення, враховуються за собiвартiстю. 

       Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її 

змiн на власний капiтал. 

       Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за пайовим методом.  

 Фiнансова iнвестицiя в дочiрнє пiдприємство (у розмiрi 100% участi в капiталi), здiйснена 

в ТОВ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" м. Бєлгород Росiйська Федерацiя, 

враховується за методом участi в капiталi. Перераховується щомiсяця за валютним курсом на 

кiнець дня останнього дня мiсяця i на кiнець кварталу за валютним курсом на кiнець дня 

останнього дня кварталу. 

        Станом на 31.12.2015 р. на балансi  пiдприємства облiковується довгострокова фiнансова 

iнвестицiя в сумi 985 тис.грн. 

        Протягом 2015 року реалiзацiю iнвестицiй ПАТ не здiйснювало.  

  

 

6.9. Витрати за позиками, процентнi витрати та фiнансовi витрати 

 

        Пiдприємство для складання фiнансової звiтностi застосовує базовий пiдхiд до облiку 

витрат по позиках, вiдображений у МСБО 23. Витрати за позиками (процентнi та iншi витрати, 

понесенi у зв'язку iз залученням позикових коштiв) визнаються в якостi витрат того перiоду, в 

якому вони понесенi, з вiдображенням у Звiтi про фiнансовi результати. 

        У складi фiнансових витрат Пiдприємство вiдображає проценти за користування 

банкiвськими кредитами, витрати за фiнансовими зобов'язаннями, якi оцiнюються за 

амортизованою вартiстю. 
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      У звiтному перiодi Пiдприємство не користувалось позиками та кредитами. 

 

6.10. Запаси 

 

Облiк та вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. 

Запаси враховуються за однорiдними групами: 

o основнi (технологiчнi) сировина та матерiали; 

o iншi матерiали, в т.ч. будiвельнi; 

o запаснi частини; 

o паливо; 

o напiвфабрикати покупнi; 

o незавершене виробництво; 

o готова продукцiя; 

o товари покупнi; 

o малоцiннi та швидкозношуванi предмети; 

 

Облiк всiх транспортно-заготiвельних витрат ведеться на окремому субрахунку. Витрати 

розподiляються мiж сумою залишку запасiв на кiнець мiсяця i сумою вибулих в звiтному мiсяцi 

запасiв - згiдно МСБО № 2.  

 Технологiчна оснастка власного виробництва враховується у складi МБП, у зв'язку з тим, що 

витрати визначаються за технологiчними нормами пiд обсяг продукцiї i нормальний 

операцiйний цикл складає менше року. 

 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети строком корисного використання менше одного року, 

незалежно вiд вартостi враховуються на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети" 

в складi запасiв Пiдприємства. 

   Списання на витрати малоцiнних i швидкозношуваних предметiв здiйснюється у розмiрi 100% 

їх вартостi при передачi в експлуатацiю. Для здiйснення контролю щодо списання МБП, 

врахованих у складi запасiв, органiзовано оперативний кiлькiсний облiк таких предметiв за 

мiсцем експлуатацiї i вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. 

Оцiнка придбаних запасiв здiйснюється за первiсною собiвартiстю. При вiдпуску запасiв у 

виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за методом середньозваженої 

собiвартостi. 

 

Облiк витрат здiйснюється з вiдображенням їх на вiдповiдних рахунках бухгалтерського облiку 

за мiсцями їх виникнення. 

Об'єктами калькулювання є продукцiя основних i допомiжних дiлянок цеху АI, а також роботи i 

послуги, що виконуються для власних потреб та реалiзацiї на сторону. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї розраховується виходячи iз середньозваженої собiвартостi 1 

кiлограма продукцiї. 

Пiдприємство визначає собiвартiсть готової продукцiї, виконуваних робiт, наданих послуг за 

прямими витратами, пов'язаними з виробництвом продукцiї, виконанням робiт, наданням 

послуг, а саме: 

- прямi матерiальнi витрати; 

- прямi витрати на оплату працi; 

- амортизацiя виробничих основних засобiв та нематерiальних активiв, безпосередньо 

пов'язаних з виробництвом продукцiї, виконанням робiт, наданням послуг; 

- вартiсть придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом продукцiї, виконанням робiт, 

наданням послуг; 

-  iншi прямi витрати, у тому числi витрати з придбання електричної енергiї (включаючи 
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реактивну). 

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або 

чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi 

звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат з продажу. 

Чиста вартiсть реалiзацiї для незавершеного виробництва i готової продукцiї на складi 

визначається за окремими найменуваннями. 

У тому випадку, коли чиста вартiсть реалiзацiї сировини i матерiалiв нижче собiвартостi, а цiна 

реалiзацiї готової продукцiї не змiнилася, зниження вартостi сировини i матерiалiв у звiтностi не 

вiдображається. 

       

6.11. Фiнансовi  iнструменти 

 

Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на 

отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська 

заборгованiсть класифiкується як поточна (отримання очiкується протягом поточного року або 

операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути 

класифiкована як поточна). 

Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торговельна дебiторська заборгованiсть (що 

виникає за реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i 

неторговi (iнша) дебiторська заборгованiсть. 

Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю 

переданих активiв. 

У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюються i 

вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської 

заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернення товарiв та безнадiйної 

заборгованостi. 

Для вiдображення сумнiвної чи безнадiйної дебiторської заборгованостi на Пiдприємствi 

створюється резерв сумнiвних боргiв.  

 

Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi створюється за методом застосування 

абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. 

Нарахування суми резерву здiйснюється в кiнцi звiтного року. 

 

Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у "Звiтi про 

сукупний дохiд" у складi iнших операцiйних витрат. 

Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним 

зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого 

резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi 

операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської 

заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. 

За пiдсумками 2015 року резерв сумнiвних боргiв нараховувався в сумi 68 тис.грн. 

 

6.12. Зобов'язання та резерви  

 

Облiк i визнання зобов'язань i резервiв на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37. 

Зобов'язання класифiкуються на довгостроковi (термiн погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi 

(термiн погашення до 12 мiсяцiв). 

Довгостроковi зобов'язання (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) вiдображаються залежно 

вiд виду або за амортизованою, або за дисконтованою вартiстю.  



 133 

Поточна кредиторська заборгованiсть враховується i вiдображається в Балансi за первiсною 

вартiстю, що дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.  

Переведення частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу короткострокової, 

вiдбувається коли за станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини суми 

боргу залишається менше 365 днiв. 

Резерви визнаються, якщо Пiдприємство в результатi певної подiї минулого має юридичнi або 

фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшою ймовiрнiстю буде потрiбно вiдтiк 

ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. 

Пiдприємство визнає резерви: 

- резерв вiдпусток, який формується щорiчно i визначається як добуток фактично нарахованої 

заробiтної плати працiвникам i вiдсотка, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на 

оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi; 

- резерв сумнiвних боргiв. 

 

6.13. Винагорода працiвникам  

 

Всi винагороди працiвникiв Пiдприємства облiковуються як поточнi у вiдповiдностi до МСБО 

19.  

В процесi господарської дiяльностi Пiдприємство сплачує обов'язковi внески в Пенсiйний фонд 

за своїх працiвникiв, у розмiрi, передбаченому Законодавством України.  

 

6.14. Витрати з податку на прибуток  

 

Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

Пiдприємства згiдно з МСБО 12. 

Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, 

складаються iз сум поточного i вiдстроченого податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, 

розрахованого за правилами податкового законодавства України. 

Вiдстрочений податок визнається в сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована у 

зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, вiдображених у 

фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi 

податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового 

методу облiку. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, якi, як 

очiкується, будуть доступнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi 

податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому 

майбутньому було достовiрно вiдомо станом на звiтну дату. 

Вiдстроченi податковi активи вiдображаються тiльки в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть 

того, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдкладенi 

податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових 

зобов'язань.  

        Згiдно Податкового Кодексу України, в редакцiї, що дiяла у 2015 роцi ставка податку на 

прибуток для розрахунку податку на прибуток з  1 сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року 

становить 18%. Податковий кодекс передбачає, крiм iншого, також i зближення бухгалтерського 

та податкового облiкiв.  

Беручи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових 

активiв i зобов'язань проводилась на основi суджень керiвництва Пiдприємства, i базувалась на 

iнформацiї, яка була в його розпорядженнi на момент складання цiєї фiнансової звiтностi. 
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6.15. Власний капiтал 

 

Власний капiтал Пiдприємства включає: 

- зареєстрований (пайовий) капiтал; 

- додатковий капiтал; 

- резервний капiтал (створюється у вiдповiдностi з вимогами Статуту). 

       Зареєстрований (пайовий) капiтал, включає в себе внески учасникiв. Сума перевищення 

справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника 

вiдображається як емiсiйний дохiд. 

        Пiдприємство нараховує дивiденди учасникам, i визнає їх як зобов'язання на звiтну дату 

тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

 

6.16. Сегменти 

 

Компанiя в силу своїх технологiчних особливостей i сформованою практикою органiзацiї 

виробництва займається одним видом дiяльностi. Видiляється один географiчний сегмент - 

Росiя, м. Бєлгород. 

 

                                                              6.17. Основнi пов'язанi особи 

 

       Перелiк зв`язаних сторiн визначається вiдповiдно до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про 

зв`язанi сторони" та переглядається на кожну звiтну дату.  

        У ходi своєї звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї iз пов'язаними  сторонами. 

Сторони вважаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть 

контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi 

фiнансових та операцiйних рiшень. Операцiї з пов'язаними особами здiйснюються за 

звичайними цiнами. 

 

 

6.18. Подiї пiсля звiтної дати 

 

       Керiвництво Пiдприємства визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi та осiб, 

уповноважених пiдписувати звiтнiсть. При складаннi фiнансової звiтностi ПАТ  враховує подiї 

пiсля звiтної дати i вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10. 

         

 

 

 

 

6.19. Форми фiнансової звiтностi 

 

         Пiдприємство визначає форми подання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з 

рекомендацiями МСБО 1. 

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) складається методом розподiлу активiв i зобов'язань на 

поточнi i довгостроковi. 

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) складається методом розподiлу витрат 

за функцiональною ознакою. 

Звiт про рух грошових коштiв складається у вiдповiдностi з МСБО 7 за прямим методом. 

Звiт про власний капiтал подається у розгорнутому форматi. 

Примiтки до фiнансової звiтностi складаються згiдно з обов'язковими вимогами до розкриття 
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iнформацiї, викладеними у всiх МСБО/МСФЗ. 

 

6.20. Новi стандарти бухгалтерського облiку та їх тлумачення 

 

          При складаннi  фiнансової звiтностi за 2015 рiк Товариство використовувало версiю 

перекладу МСФЗ українською мовою 2014 року та текст Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти  бухгалтерського облiку (МСБО) та 

Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського  облiку 

зi змiнами  станом на  1 сiчня 2015 року, що опублiкованi  на сайтi Мiнiстерства фiнансiв  

України (www.minfin.gov.ua).  

          Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не є чинними на 31 грудня 

2015 р. i не застосовувалися  при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi. Керiвництво пiдприємства 

планує застосувати цi стандарти, змiни та тлумачення, коли вони набудуть чинностi. 

 

З числа цих стандартiв, змiн, тлумачень на дiяльнiсть ПАТ можуть вплинути такi: 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", що замiнює дiючi iнструкцiї та вимоги МСБО 39 "Фiнансовi 

iнструменти: визнання та оцiнка". МСФЗ 9 мiстить переглянутi iнструкцiї з питань класифiкацiї 

та оцiнки фiнансових iнструментiв, включаючи нову модель очiкуваних кредитних втрат для 

пiдрахунку знецiнення фiнансових активiв, а також новi загальнi вимоги щодо облiку операцiй з 

хеджування. До нього перенесенi iнструкцiї з питань визнання та припинення визнання 

фiнансових iнструментiв, якi ранiше мiстилися у МСБО 39. 

 

МСФЗ 9 чинний для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше, i при цьому 

суб'єкт господарювання має право на його дострокове застосування. Компанiя розумiє, що 

новий стандарт вносить багато змiн до облiку фiнансових iнструментiв i може значно вплинути 

на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Компанiя не має намiру застосовувати цей стандарт 

достроково.  Тому вплив змiн буде проаналiзовано по мiрi випуску нових редакцiй стандарту. 

 

МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" встановлює принципи необхiдностi визнання та 

моменту визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг, робiт). Вiн замiнює чиннi 

iнструкцiї з питань визнання доходу вiд реалiзацiї, якi зараз мiстяться у МСБО 18 "Визнання 

доходу", МСБО № 11 "Будiвельнi контракти" та КТМФЗ 13 "Програми лояльностi клiєнта". Цей 

стандарт вдосконалює процедури розкриття доходу, мiстить iнструкцiї щодо методiв визнання 

операцiй, ранiше не врегульованих у повному обсязi, i вдосконалює iнструкцiї з визнання 

доходiв за договорами з кiлькома складовими. 

 

    З 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, застосовуються змiни до наступних стандартiв: 

Виправлення до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" щодо придбання часток у спiльних операцiях. 

 

Змiни до МСБО 16 "Основнi засоби" та змiни до МСБО 38 "Нематерiальнi активи", що 

встановлюють, що "дохiдний" метод амортизацiї є неприйнятним.  

 

Змiни до МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" згiдно яким суб'єкту господарювання надається 

можливiсть оцiнки iнвестицiй за методом участi в капiталi при складаннi окремої звiтностi. 

 

Змiни до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" уточнюють формат подання iншого сукупного 

доходу. 

 

Змiни в МСБО 28, МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ 12 "Розкриття 

iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання". Стислий опис змiн: якщо 
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материнська компанiя (iнвестицiйний суб'єкт господарювання) оцiнює вкладення в дочiрнi 

пiдприємства за справедливою вартiстю через прибуток/збиток, вона звiльняється вiд 

консолiдацiї. 

 

Пiдприємство не оцiнювало вплив наведених змiн. 

 

6.21. Iншi положення облiкової полiтики. Вплив змiни облiкової полiтики 

 

Пенсiї та iншi виплати працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi.  

Товариство не має програм з визначеними виплатами.  

 

Виплати на основi акцiй. Працiвники Товариства (включаючи вище керiвництво) не отримують 

винагороду у формi виплат, заснованих на акцiях.  

 

Вплив змiни облiкової полiтики на подїї i операцiї, що вiдбуваються (вiдбувались) в Товариствi. 

Доцiльнiсть змiни того чи iншого положення облiкової полiтики Товариства встановлюється у 

разi:  

- змiн статутних вимог (тобто при внесеннi змiн до статуту Товариства);  

- змiн вимог органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського облiку (вносяться 

змiни чи доповнення до тих чи iнших стандартiв);  

- змiни забезпечать достовiрнiше вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi 

Товариства.  

 

Вплив змiни облiкової полiтики на подiї й операцiї минулих перiодiв Товариство вiдображає у 

звiтностi шляхом:  

 

- коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року;  

- повторного надання порiвняльної iнформацiї стосовно попереднiх звiтних перiодiв; 

  

Змiна облiкової полiтики, вибiр вiдображення впливу змiни на облiкову полiтику Товариство 

розкриває й обгрунтовує у примiтках до фiнансової звiтностi за поточний звiтний перiод. 

  

Облiкова полiтика застосовується Товариством щодо подiй i операцiй з моменту їх виникнення.  

 

 

Не є змiною облiкової полiтики встановлення облiкової полiтики для:  

- подiй або операцiй, якi вiдрiзняються за змiстом вiд попереднiх подiй або операцiй;  

- подiй або операцiй, якi не вiдбувались ранiше. 

 

Якщо неможливо розрiзнити змiну облiкової полiтики та облiкових оцiнок, то це розглядається i 

вiдображається як змiна облiкових оцiнок. 

  

Не є змiною облiкової полiтики Товариства змiна визначення облiкових оцiнок. 

Облiкова оцiнка - це попередня оцiнка, яка використовується Товариством з метою розподiлу 

витрат i доходiв мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Вона може бути переглянута, якщо 

змiнюються обставини, на яких вона грунтувалася, або отримано додаткову iнформацiю. Змiни 

облiкових оцiнок впливають тiльки на майбутнє i не стосуються минулого.  

Наслiдки змiн в облiкових оцiнках Товариство включає до тiєї статтi звiту про фiнансовi 

результати, яка ранiше застосовувалась для вiдображення доходiв або витрат, пов'язаних з 

об'єктом такої оцiнки, в тому перiодi, в якому вiдбулася змiна, а також в наступних перiодах, 
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якщо змiна впливає на цi перiоди.  

Внесення змiн до облiкової полiтики, що стосуються майбутнiх перiодiв, застосовуються з 

початку нового звiтного перiоду, i оформлюється вiдповiдним наказом про внесення змiн до 

облiкової полiтики Товариства.  

        У випадках, коли Товариство розпочинає здiйснювати новi операцiї, або у випадку змiн 

окремих законодавчих норм, введення положень з облiку щодо яких Товариство не могло 

передбачити заздалегiдь, змiни в облiкову полiтику можуть бути внесенi протягом звiтного 

перiоду (року) i застосовуватися Товариством з дати затвердження таких змiн.  

 

7. Примiтки до Балансу 

 

7.1. Нематерiальнi активи                                                                                              тис. грн. 

 Комп'ютернi програми Лiцензiї 

Первiсна  вартiсть на 31.12.2015 р. 768 2 

Накопичена  амортизацiя на 31.12.2015 р. 684 - 

Амортизация за 2015 рiк 127 - 

Надiйшло за рiк 66 2 

Вибуття  - - 

Залишкова вартiсть на 31.12.2014 р. 145 - 

Залишкова вартiсть на 31.12.2015 р. 84 2 

 

Iнвентаризацiя нематерiальних активiв була проведена станом на 01.11.2015 р.  

За результатами iнвентаризацiї вiдхилень не виявлено.          

За оцiнками Керiвництва  пiдприємства критерiї для знецiнення нематерiальних активiв вiдсутнi. 

Переоцiнка нематерiальних активiв протягом 2015 року не здiйснювалась.       

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується щомiсячно прямолiнiйним методом. 

 

На балансi ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" на 31.12.2015 р. рахуються 

нематерiальнi активи первiсною вартiстю 382 тис.грн., що повнiстю замортизованi та 

продовжують використовуватись.  

       

7.2. Незавершенi капiтальнi iнвестцiї  

 

На 31.12.2015 року на Балансi ПАТ вiдсутнi незавершенi капiтальнi iнвестицiї. 

 

 

7.3. Основнi засоби                                                                                                       тис. грн.                                    

 Земельнi дiлянки Будинки, споруди та передавальнi пристрої 

 Машини 

та обладнання  Транспортнi засоби Iнструменты, прилади, iнвентар Бiблiотечнi фонди

 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього 

Первiсна вартiсть на 31.12.2014 р. 38 14 381 13 870 453 249 20 476   29 487 

 

 

Знос на 31.12.2014 р. - 2 361 8 225 285 148 17 460 11 496 

Надходження та доопрацювання - 725 1 772 8 50 - 26 2 581 

Вибуття первiсна вартiсть - - - - - - (4) (4) 

Вибуття знос - - - - - - (4) (4) 

Амортизация за 2015 р. - 561 1 620 27 15 1 30 2 254 

Первiсна вартiсть на 31.12.2015 р. 38 14 806 15 643 461 300 20 497 31 765 



 138 

Знос на 31.12.2015 р. - 2 922 9 845 312 163 18 486 13 746 

у т.ч. передано в оперативну оренду первiсна вартiсть  - 12 - - - -

 - 12 

у т.ч. передано в оперативну оренду знос  - 1 - - - - -  

1 

  

Пiдприємство володiє необмеженим правом власностi на всi об'єкти основних засобiв.    

Iнвентаризацiя основних засобiв була проведена станом на 01.11.2015 р. За результатами 

iнвентаризацiї вiдхилень не виявлено.          

За оцiнками Керiвництва  пiдприємства критерiї для знецiнення основних засобiв вiдсутнi. 

Переоцiнка основних засобiв протягом 2015 року не здiйснювалась.       

Амортизацiя основних засобiв  нараховується щомiсячно прямолiнiйним методом. 

         На балансi ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" на 31.12.2015 р. 

рахуються основнi засоби первiсною вартiстю 4 472 тис.грн., що повнiстю замортизованi та 

продовжують використовуватись.  

    

 

 

      

7.4. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 

 

       Станом на 31.12.2015 р. на балансi облiковується довгострокова фiнансова iнвестицiя на 

суму у розмiрi 985 тис.грн. - фiнансова iнвестицiя в дочiрнє пiдприємство (у розмiрi 100% участi 

в капiталi), здiйснена в ТОВ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" м. Бєлгород 

Росiйська Федерацiя. Довгострокова фiнансова iнвестицiя враховується за методом участi в 

капiталi. Фiнансова iнвестицiя перераховується щомiсяця за валютним курсом на кiнець дня 

останнього дня мiсяця i на кiнець кварталу за валютним курсом на кiнець дня останнього дня 

кварталу. 

  

Фiнансова iнвестицiя  Сума 

Фiнансова iнвестицiя станом на 31.12.2014 р.  899 

Збiльшення iнвестицiї за рахунок курсових рiзниць 77 

Збiльшення iнвестицiї за рахунок прибутку дочiрнього пiдприємства 9 

Фiнансова iнвестицiя станом на 31.12.2015 р.  985 

 

           Протягом 2015 року придбання та реалiзацiю фiнансових iнвестицiй ПАТ не здiйснювало.  

 

 

7.5. Запаси                                                                                                                     тис. грн.                                 

Найменування групи 31.12.2014 31.12.2015 

Виробничi запаси 5 299 5 531 

Незавершене виробництво  661 1 049 

Готова продукцiя 973 1 089 

Товари 51 30 

Разом 6 984 7 699 

        

      Станом на 31.12.2015 року виробничi запаси та товари вiдображенi  за собiвартiстю. 

Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображенi в Балансi за фактичною 

(виробничою) собiвартiстю.  

Iнвентаризацiя готової продукцiї проведена станом на 01.10.2015 р. Iнвентаризацiя iнших 
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запасiв проведена станом на 01.11.2015 р. За результатами проведеної iнвентаризацiї нестач та 

надлишкiв не виявлено.  

За результатами iнвентаризацiї залежалих запасiв не виявлено, вiдповiдно, резерв пiд нелiквiди 

не створювався. 

 

Поточна дебiторська заборгованiсть 

 

7.6.  Дебiторська заборгованiсть за продукцiю,  роботи, послуги    

                                                          тис. грн.                                                                                     

Склад 31.12.2014 31.12.2015 

Розрахунки з вiтчизняними покупцями   308 292 

Резерв сумнiвних боргiв   (68) 

Розрахунки з iноземними покупцями   3 407 7 147 

в т.ч. з дочiрньою компанiєю 3 271 6 974 

Разом 3 715 7 371 

        Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги в iноземнiй валютi оцiнена в 

гривнях по курсу НБУ на дату балансу. 

 

 

7.7. Дебiторська заборгованiсть  за виданими авансами 

тис.грн.                                                          

Склад  31.12.2014  31.12.2015   

Аванси виданi вiтчизняним та iноземними постачальникам   61 107 

Разом 61 107 

 

 

7.8. Дебiторська заборгованiсть  за розрахунками з бюджетом 

тис.грн.  

Склад  31.12.2014   31.12.2015  

Податок на додану вартiсть 1 986 2 001 

Податок на прибуток  - 104 

Пеня у сферi ЗЕД 52 - 

Не вiдшкодованi лiкарнянi 18 3 

Разом 2 056 2 108 

 

 

   7.9. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

 тис. грн. 

Склад    31.12.2014   31.12.2015   

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть   45 202 

Разом 45 202 

 

 

7.10. Грошовi кошти та їх еквiваленти                                                                      тис. грн.                                                                                                             

Склад 31.12.2014 31.12.2015 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi  4 560 3 808 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi 5 834 9 290 

Разом 10 394 13 098 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi оцiненi в гривнях по курсу НБУ на дату балансу. 

Пiдприємство володiє необмеженим правом власностi на грошовi кошти. 
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Обмеження у користуваннi грошовими коштами вiдсутнi. 

 

7.11. Iншi оборотнi актви                              тис. грн. 

Склад 31.12.2014 31.12.2015 

Податок на додану вартiсть з отриманих авансiв 176    - 

Разом 176          - 

 

 

7.12. Власний капiтал                                тис. грн. 

Склад  31.12.2014 31.12.2015 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 24 888 24 888 

Неоплачений капiтал - - 

Додатковий капiтал 233 311 

Резервний капiтал (створений згiдно з вимогами Статуту)  

 793 1 070 

Нерозподiлений прибуток 10 394 15 668 

Разом 36 308 41 937 

 

         Станом на 31.12.2015 р. Зареєстрований капiтал ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" складає  24 887 857,50 грн. та подiлений на 8 379 750 штук простих iменних 

акцiй номiнальною вартiстю 2,97 грн. Неоплаченого капiталу станом на 31.12.2015 р. немає. 

Протягом 2015 р. не було змiн Зареєстрованого капiталу.  

Станом на 31.12.2015 р. додатковий капiтал складає 311 тис.грн.  Додатковий капiтал  

складається з курсових рiзниць при перерахунку iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство, на кiнець 

звiтного перiоду вiдбулося його збiльшення в порiвняннi з попереднiм перiодом за рахунок 

зростання курсу росiйського рубля.  

У статтi "Резервний капiтал" вiдображено суму резервного капiталу Пiдприємства, що 

створений згiдно з вимогами Статуту ПАТ. Протягом 2015 року вiдбулося збiльшення 

резервного капiталу на 277 тис.грн. за рахунок прибутку.         

       Станом на 31.12.2015 р.  нерозподiлений прибуток  ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" складає  15 668 тис.грн.  Балансова вартiсть прибутку станом на 31.12.2015 р.  

сформована наступним чином: 

тис.грн.  

Нерозподiлений прибуток  

Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2014 р. 10 394 

Прибуток за 2015 рiк 5 551 

Вiрахування до резервного капiталу (277) 

Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2015 р. 15 668 

 

 

7.13. Вiдстроченi податки  

         Вiдстроченi податки були розрахованi за всiми тимчасовими рiзницями методом 

зобов'язань за балансом з використанням ставки податку на прибуток  у розмiрi 18%, яка дiяла 

протягом 2014 та 2015 рокiв. Розрахованi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання були 

згорнутi при поданнi iнформацiї в Балансi, оскiльки вони вiдносяться до одного i того ж 

податкового органу.                                                                            

         тис. грн. 

Склад 2014 р. 2015 р. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання 1 027 919 

Вiдстроченi податковi активи 100 - 
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Чиста позицiя - вiдстроченi податковi зобов'язання 927 919 

 

       Основнi вiдстроченi  зобов'язання, активи та вiдповiднi змiни протягом перiоду були визнанi 

Пiдприємством. 

 

7.14. Довгостроковi забезпечення                                                                               тис. грн. 

Склад 31.12.2014 31.12.2015 

Резерв на виплату вiдпусток 555 636 

Разом 555 636 

 

Поточнi зобов'язання та забезпечення 

 

7.15. Поточна кредиторська заборгованiсть  за товари, роботи, послуги        тис. грн.                                                                          

Склад   31.12.2014 31.12.2015 

Розрахунки з вiтчизняними постачальниками  199 531 

Розрахунки з iноземними постачальниками 1 715 3 669 

Разом 1 914 4 200 

 

 

7.16. Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками з бюджетом      тис. грн. 

Склад  31.12.2014  31.12.2015 

Податок на прибуток 673 - 

Податок на доходи фiзичних осiб 86 108 

Плата за землю   10 12 

Податок на нерухоме майно вiдмiнне вiд земельної дiлянки - 8 

Вiйськовий збiр 9 12 

Разом 778 140 

 

7.17. Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками зi страхування  тис.грн.  

Склад  31.12.2014  31.12.2015 

Зобов'язання перед бюджетом з єдиного соцiального внеску 267 299 

Разом 267 299 

 

7.18. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi    тис.грн. 

Склад  31.12.2014  31.12.2015 

Поточнi зобов'язання з оплати працi 507 610 

Разом 507 610 

 

7.19. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами                тис.грн.  

Склад     31.12.2014  31.12.2015 

Отриманi аванси вiд вiтчизняних покупцiв 1 055 918 

Отриманi аванси вiд iноземних покупцiв 58 2 

Разом 1 113 920 

 

7.20. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками     тис.грн. 

Склад  

 31.12.2014  31.12.2015 

Поточна заборгованiсть за дивiдендами акцiонерам 3 3 

Поточна заборгованiсть з повернення iнвестицiй акцiонерам 3 - 

Разом 6 3 
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7.21. Iншi поточнi зобов'язання                                                                                   тис. грн. 

Iншi поточнi зобов'язання  

 31.12.2014  31.12.2015   

Iншi поточнi зобов'язання  91 11 

Разом 91 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

8. Примiтки до Звiту про фiнансовi результати  

 

8.1. Дохiд вiд основної  дiяльностi                                                                               тис. грн. 

Виручка  вiд реалiзацiї продукцiї   

 (товарiв, робiт, послуг)  

 2014 2015 

Продаж готової продукцiї  43 344 59 037 

Продаж товарiв  34 48 

Передача в оперативну оренду основних засобiв  0 0 

   

Разом  43 378 59 085 

 

8.2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товаров, робiт, послуг)                        тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товаров, робiт, послуг) 

 2014 2015 

Собiвартiсть готової продукцiї  24 899 36 304 

Собiвартiсть товарiв 22 7 

Собiвартiсть послуг 0 0 

Разом         24 921 36 311 

     

8.3. Iншi операцiйнi доходи                                                                                           тис. грн. 

Iншi операцiйнi доходи 2014 2015 

Дохiд вiд реалiзацiї валюти 422 377 

Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 272 410 

Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 6 567 14 122 

Iншi доходи 376 532 

Разом 7 637 15 441 

 

8.4. Адмiнiстративнi витрати                тис. грн. 

Адмiнiстративнi витрати 2014 2015 

Послуги банку                                  134 286 

Амортизацiя 431 576 
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Витрати на вiдрядження 147 281 

Податки, пов'язанi, з дiяльнiстю ПАТ та нарахування на заробiтну плату 886 1 037 

Послуги стороннiх органiзацiй 1 361 1 339 

Iншi витрати 2 481 3 479 

Разом    5 440 6 998 

 

8.5. Витрати на збут         тис. грн. 

Витрати на збут 2014 2015 

 Витрати на вiдрядження                                   1 519 2 309 

Податки, пов'язанi, з дiяльнiстю ПАТ та нарахування на заробiтну плату 535 726 

Послуги стороннiх органiзацiй 715 1 038 

Iншi витрати 2 572 3 621 

Разом    5 341 7 694 

 

 

8.6. Iншi операцiйнi витрати                                                                                        тис. грн. 

Iншi операцiйнi витрати 2014 2015 

Витрати реалiзованої валюти    485 1 142 

Витрати вiд реалiзацiї оборотних активiв 64 139 

Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 5 758 13 896 

Iншi витрати операцiйної дiяльностi 1 673 1 498 

Разом 7 980 16 675 

 

8.7. Дохiд вiд участi в капiталi    тис. грн. 

Дохiд вiд участi в капiталi 2014 2015 

Дохiд вiд участi в капiталi ООО "Полтавський алмазний iнструмент" м.Бєлгород Росiя 3

 9 

Разом    3 9 

 

 

8.8. Iншi фiнансовi доходи   тис. грн. 

Фiнансовi  доходи 2014 2015 

Дохiд вiд нарахованих вiдсоткiв по депозитних рахунках 28 - 

Разом    28 - 

 

8.9. Iншi доходи   тис. грн. 

Iншi  доходи 2014 2015 

Iншi доходи 287 2 

Разом    287 2 

 

8.10. Iншi витрати тис. грн. 

Iншi витрати 2014 2015 

Iншi витрати 69 - 

Разом    69 - 

 

8.11.Витрати(дохiд) з податку на прибуток                                                               тис. грн.                                                                                                           

Витрати(дохiд) з податку на прибуток 2014 2015 

Поточний податок на прибуток 

Вiдстрочений податок на прибуток 1 580 

65 1 316 
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(8) 

Разом 1 645 1 308 

           

           Дiюча ставка  податку на  прибуток  в  Українi  складає - з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р.  - 

18%.  

 

 

 

 

Взаємозв'язок податкових витрат (доходiв) з облiковим прибутком наведено нижче: 

тис.грн. 

 2014   2015   

Прибуток до оподаткування  

Ставка податку  

Податок на прибуток за дiючою ставкою 

Ефект вiд витрат, що не враховуються для цiлей оподаткування та неоподатковуваних доходiв

 7 582 

18% 

1 365 

 

280 6 859 

18% 

1 235 

 

73 

Разом 1 645 1 308 

 

 

 

9. Примiтки до Звiту про рух грошових коштiв 

 

         Звiт про рух грошових коштiв складено  у вiдповiдностi з МСБО 7 прямим методом. 

Станом на 31.12.2015 року залишок грошових коштiв 13 098 тис.грн.  

Протягом 2015 року вiдбувались наступнi негрошовi операцiї: 

- створення резерву вiдпусток - 636 тис.грн. 

- створення резерву сумнiвних боргiв - 68 тис.грн. 

 

10. Примiтки до Звiту про власний капiтал 

 

        Станом на 31.12.2015 року Зареєстрований (пайовий) капiтал складає 24 888 тис.грн. 

Станом на 31.12.2014 року нерозподiлений прибуток становив 10 394 тис.грн., протягом 2015 

року отримано чистий прибуток в сумi 5 551 тис.грн. та згiдно Статуту ПАТ проведено 

вiдрахування до Резервного капiталу в сумi 277 тис.грн., на 31.12.2015 року нерозподiлений 

прибуток - 15 668 тис.грн.  

         Додатковий капiтал, в сумi 311 тис.грн., складається з курсових рiзниць при перерахунку 

iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство, на кiнець звiтного перiоду вiдбулося його збiльшення в 

порiвняннi з попереднiм перiодом за рахунок зростання курсу росiйського рубля. 

         Пiсля проведених вiдрахувань, згiдно Статуту ПАТ, Резервний капiтал на 31.12.2015 року  

складає 1 070 тис.грн. Протягом 2015 року вiдбулося збiльшення резервного капiталу на 277 

тис.грн. за рахунок прибутку.       
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       Станом на 31.12.2015 р.  нерозподiлений прибуток  ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" складає  15 668 тис.грн.  Балансова вартiсть прибутку станом на 31.12.2015 р.  

сформована наступним чином: 

тис.грн.  

Нерозподiлений прибуток  

Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2014 р. 10 394 

Прибуток за 2015 рiк 5 551 

Вiрахування до резервного капiталу (277) 

Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2015 р. 15 668 

  

11. Iншi примiтки  

 

11.1. Змiни облiкової полiтики  

 

Змiн облiкової полiтики не було. 

 

 

11.2. Виправлення помилок  

 

         Виправлення помилок у фiнансовiй звiтностi в 2015 р. не проводилось. 

                                                              

 

11.3. Пов'язанi особи 

 

        Згiдно з ознаками пов'язаних осiб , якi наводяться в МСБО 24, пов'язаними особами є 

акцiонери Товариства та фiзичнi особи - громадяни України, якi входять до керiвних органiв 

ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" та члени їх сiмей.   

   Основними пов'язаними особами Товариства є: 

 

1. Компанiя "Rendorz Holdings Limited", Республiка Кiпр, м. Нiкосiя, 2-4 Arch.Makarios III 

Avenue,9 Floor 

2.  Наглядова Рада 

3. Товариство з  обмеженою  вiдповiдальнiстю  "Полтавський  алмазний  iнструмент"     (м. 

Бєлгород, РФ)  та  його керiвництво 

4. ЗАТ "Орсвiт Груп" та його керiвництво 

5. Директор ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

6. Морiс Табасiнiк 

7. Лiлiан Табасiнiк 

8. Джорж Рор 

 

        У ходi своєї звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї iз пов'язаними сторонами. 

Сторони вважаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть 

контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi 

фiнансових та операцiйних рiшень. 

Операцiї з пов'язаними особами здiйснювались за звичайними цiнами. 

Компанiя протягом 2015 року дивiденди не виплачувала.  

 

Операцiї з основним управлiнським персоналом 

         Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та є 
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вiдповiдальними, прямо або опосередковано, за планування, керiвництво i контроль дiяльностi 

Товариства. Протягом 2015 року їм виплачувалась заробiтна плата.  

 

          

11.4. Сегменты 

 

         Основним географiчним сегментом реалiзацiї готової продукцiї                                      ПАТ 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" є Росiйська Федерацiя м.Бєлгород          ООО 

"Полтавський алмазний iнструмент", реалiзацiя складає 61,4% вiд загального обсягу реалiзацiї. 

 

11.5. Умовнi зобов'язання та операцiйнi ризики 

 

Умови господарської дiяльностi 

Економiцi України притаманнi певнi риси ринку, що розвивається, зокрема iнфляцiя. Чинне 

податкове законодавство України допускає рiзнi трактування i схильне до частих змiн. 

Хоча в економiчнiй ситуацiї намiтилися тенденцiї до полiпшення, економiчна перспектива 

України залежить вiд ефективностi економiчних заходiв, фiнансових механiзмiв та грошової 

полiтики, що вживаються Урядом, а так само розвиток фiскальної, правової та полiтичної 

системи. 

 

Оподаткування 

Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до 

частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Пiдприємства даного законодавства стосовно операцiй 

i дiяльностi Пiдприємства може бути оскаржена вiдповiдними фiскальними органами. Податковi 

органи можуть зайняти бiльш жорстку позицiю при iнтерпретацiї законодавства i перевiрки 

податкових розрахункiв. Як наслiдок можуть бути донараховано податки, пенi, штрафи. 

Податковi перевiрки можуть охоплювати 3 календарних роки.  

На думку керiвництва Пiдприємства станом на 31 грудня 2015 року вiдповiднi положення 

законодавства iнтерпретованi ними коректно, iмовiрнiсть збереження фiнансового становища, в 

якому знаходиться Пiдприємство у зв'язку з податковим законодавством, є високою. Для тих 

випадкiв, коли на думку керiвництва Пiдприємства, iснують значнi сумнiви в збереженнi 

зазначеного положення Пiдприємства, у фiнансовiй звiтностi визнанi належнi зобов'язання. 

 

Судовi позови 

       В ходi звичайної дiяльностi Пiдприємство є об'єктом судових розглядiв i позовiв.  

Керiвництво оцiнює можливiсть негативного для пiдприємства результату вирiшення справ, якi 

знаходяться на розглядi в судах, як мiнiмальну. 

 

11.6. Фiнансовi ризики 

 

В процесi своєї господарської дiяльностi Пiдприємство пiддається ряду фiнансових ризикiв, 

включаючи ризик змiни цiн на продукцiю та послуги. Загальна полiтика Пiдприємства з 

управлiння ризиками спрямована на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв для 

фiнансових операцiй Пiдприємства. 

Товарний ризик. 

Поточний або майбутнiй прибуток Пiдприємства може пiддатися негативному впливу змiни 

ринкових цiн на товари та послуги Пiдприємства. 

Кредитний ризик 

Для пiдприємства основним фiнансовим iнструментом, схильним до кредитного ризику, є 

дебiторська заборгованiсть. Пiдприємство мiнiмiзує свiй кредитний ризик шляхом укладання 
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договорiв з покупцями, якi мають вiдповiднi кредитнi iсторiї. Iншi статтi фiнансової звiтностi не 

схильнi до кредитного ризику.  

 

11.7. Подiї пiсля дати балансу 

 

         Нiяких подiй пiсля дати балансу, якi пiдлягають розкриттю вiдповiдно до МСФЗ 10, на 

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ " не вiдбулося.  

  

11.8. Затвердження фiнансових звiтiв 

 

         Фiнансовi звiти пiдписанi Директором ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" 18.02.2016 р.  

 

Директор      I.Л. Басан 

  

 

             

       

Головний бухгалтер      Н.I. Ступа 

 

 

 

 

 Примiтки до консолiдованої рiчної фiнансової звiтностi  

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" за 2015 рiк  

 

1. Основнi вiдомостi про ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" та ТОВ 

"Полтавський алмазний iнструмент" 

 

 

      Повне найменування емiтента : ПУБЛIЧНЕ  АКЦIОНЕРНОЕ ТОВАРИСТВО  

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" (надалi "Товариство"); Код ЄДРПОУ 33804724; 

Мiсцезнаходження: Україна, 36023, м. Полтава, вул. Красiна,71-Б. Реєстрацiя: державна  

реєстрацiя  ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЗМАЗНИЙ  IНСТРУМЕНТ" проведена  виконавчим  

комiтетом Полтавської  мiської  ради  06 жовтня 2005 року.    

    Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2010 р. протокол № 5 та Свiдоцтва про 

Державну реєстрацiю юридичної особи виданого Виконавчим комiтетом Полтавської мiської 

ради  серiя АОО № 791757 змiнено  найменування товариства з Закритого акцiонерного 

товариства "Полтавський алмазний iнструмент" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" з 26.04.2010 р. 

Юридична адреса: Україна, 36023, м. Полтава, вул. Красiна,71-Б. Телефон (0532) 50-38-11, факс  

(0532) 50-38-20. Код ЄДРПОУ 33804724. Розрахунковий рахунок                                № 

26007060073462 в ПРУ КБ "Приватбанк" м. Полтави, МФО 331401. 

Основнi види дiяльностi: 23.91 - Виробництво абразивних виробiв;  46.90 - Неспецiалiзована 

оптова торгiвля; 52.21 - Допомiжне  обслуговування  наземного транспорту; 71.12 - Дiяльнiсть у 

сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах; 

41.20 - Будiвництво  житлових i нежитлових будiвель. 

Статут ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" (нова редакцiя) затверджено 

Загальними зборами акцiонерiв 19.11.14 року (протокол  № 11  вiд 19.11.2014 року) та 

зареєстровано державним реєстратором Виконавчого комiтету Полтавської мiської ради  
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Полтавської областi 05.12.2014 року (номер запису 15881050019003058). Розмiр статутного 

капiталу ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" вiдповiдає вимогам положень 

частини третьої ст. 155 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями) i в повнiй мiрi 

забезпечений чистими активами пiдприємства. 

     Станом на 31.12.2015 року чисельнiсть працiвникiв становить 184 чоловiки, кiлькiсть 

акцiонерiв - 6 юридичних осiб та 874 фiзичних особи.  Власникiв облiгацiй немає. 

Випуск цiнних паперiв ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" обслуговує 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", 04071, м. Київ, вул. 

Нижнiй Вал, буд. 17/8, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 30370711, Свiдоцтво вiд 13.07.2015 

року № 000270. 

 Послугами торгiвцiв цiнними паперами i юридичних осiб, уповноважених виплачувати дохiд 

вiд цiнних паперiв Товариство не користувалось.  

           Вiдповiдальними за здiйснення господарської дiяльностi ПАТ є: 

           Керiвник Товариства  - Басан I.Л. 

           Головний бухгалтер - Ступа Н.I.  

 

         ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент" м. Бєлгород Росiйська Федерацiя є дочiрнiм 

пiдприємством ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ". 

        ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент" засновано згiдно Цивiльного кодексу Росiйської 

Федерацiї i Федерального закону "Про товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю", є 

юридичною особою i виконує свою дiяльнiсть на основi законодавства Росiйської Федерацiї. 

Юридична адреса: Росiйська Федерацiя, 308010,              м. Бєлгород, вул. Промислова, 17, кор. 

а. Предмет дiяльностi: оптова торгiвля ручними iнструментами.  

     Статут ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент" затверджено рiшенням  № 26 єдиного 

учасника - ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" вiд 02.09.10 року i  

зареєстровано  ФНС Росiї  по м. Бєлгороду. 

     Згiдно Статуту статутний капiтал ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент" складає 2 490 000 

(два мiльйони чотириста дев'яносто тисяч) рублiв. Станом на 31.12.2015 року внесена Єдиним 

учасником вся сума готiвкою. 

Станом на 31.12.2015 року чисельнiсть працiвникiв ТОВ становить 3 чоловiки. 

           Вiдповiдальними за здiйснення господарської дiяльностi ТОВ є: 

           Керiвник Товариства  - Барамикiн М.В. 

           Головний бухгалтер - Iщенко О.О.  

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" - є 

найбiльшим виробником алмазного iнструменту серед країн СНД i одним з найбiльших у свiтi. 

У перiод своєї дiяльностi Товариство постiйно працює над пiдвищенням 

конкурентоспроможностi, надiйностi i якостi алмазного iнструменту. Гарантом високої якостi 

продукцiї, що випускається, є стабiльнi поставки алмазного iнструменту бiльш нiж в 20 країн 

свiту. 

       З метою збiльшення обсягiв продажу продукцiї на ринку Росiйської Федерацiї, бiльш 

ефективного задоволення потреб споживачiв, у квiтнi 2006 року на Загальних зборах акцiонерiв 

було прийнято рiшення про створення ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент" в м. Бєлгород, 

РФ. 

Основний вид дiяльностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" - виробництво 

широкого спектра алмазного iнструменту та iнструменту з кубiчного нiтриду бору (CBN), а 

саме: круги шлiфувальнi рiзних форм, для виготовлення, заточування i доведення iнструменту з 

твердих сплавiв i швидкорiзальних сталей, обробки керамiки, напiвпровiдникових матерiалiв, 

скла, кришталю; волочильний iнструмент; бруски алмазнi хонiнгувальнi; олiвцi для правки 

абразивних кругiв; свердла алмазнi; пасти алмазнi та з карбiду титану; алмазний iнструмент для 

обробки каменю. 
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    Споживачами iнструменту є пiдприємства та органiзацiї, що належать до рiзних галузей 

промисловостi (машинобудування, авiакосмiчна промисловiсть, металообробка, склообробка, 

деревообробка та iншi). 

    Виробництво i реалiзацiя алмазного iнструменту не носить сезонний характер. Коливання 

реалiзацiї продукцiї залежать вiд стану промисловостi. 

Основна сировина для виробництва алмазного iнструменту: порошки з синтетичних алмазiв, 

алюмiнiєвий порошок, алюмiнiй первинний i вторинний, в'яжучий пульвербакелiт, сталевий 

прокат i труби, мiдний порошок, олов'яний порошок, абразивнi круги. Основнi обсяги поставок 

алмазних порошкiв здiйснюються з китайського ринку, iнша сировина закуповується в Росiї. 

Реалiзацiя готової продукцiї мiж ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" та ТОВ 

"Полтавський алмазний iнструмент" вiдбувається на пiдставi договору поставки. 

     Аудит достовiрностi звiтностi ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент" за 2015 рiк був 

проведений Аудиторською фiрмою ТОВ "БАЛАНС-АУДИТ" 308036 Росiя, м. Бєлгород, вул. 

Будьонного,6а, к.44. Номер в реєстрi аудиторiв i аудиторських органiзацiй саморегульованої 

организацiї аудиторiв: 11005004812. Аудиторський висновок пiдтверджує достовiрнiсть 

фiнансової звiтностi ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент" за 2015 рiк згiдно законодавства 

Росiйської Федерацiї. 

 

2. Заява про вiдповiдальнiсть Керiвництва щодо пiдготовки консолiдованої фiнансової 

звiтностi за рiк, що завершився на 31 грудня 2015 року 

 

          Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку консолiдованої фiнансової звiтностi, яка 

достовiрно вiдображає фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" та ТОВ "Полтавський алмазний iнструмент" 

станом на 31 грудня 2015 року як єдиної економiчної одиницi, а також результати їх дiяльностi, 

рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2015 року, у 

вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.   

При пiдготовцi консолiдованої фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:  

- забезпечення правильного вибору та застосування принципiв облiкової полiтики;  

- представлення iнформацiї, у т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечує 

прийнятнiсть, достовiрнiсть, зрозумiлiсть такої iнформацiї;  

- розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли виконання вимог Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi є недостатнiм для розумiння користувачами звiтностi того впливу, який тi 

чи iншi операцiї, а також подiї чи умови здiйснюють на фiнансовий стан та фiнансовi результати 

дiяльностi;  

- створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього 

контролю;  

- оцiнку спроможностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому 

майбутньому;  

- застосування заходiв щодо збереження активiв та виявлення i запобiгання випадкам 

шахрайства та iнших порушень;  

- ведення облiку у вiдповiдностi до законодавства України та Мiжнародних стандартiв 

фiнансового облiку та звiтностi та у формi, яка б дозволяла розкрити та пояснити операцiї 

Товариства, а також надати на будь-яку дату iнформацiю з достатньою точнiстю про фiнансовий 

стан i забезпечити вiдповiднiсть консолiдованої фiнансової звiтностi вимогам Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

3. Перелiк форм консолiдованої фiнансової звiтностi за рiк, що завершився                   31 

грудня 2015 року 
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        Вiдповiдно до статтi 12.1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть 

в Українi", Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку(надалi НКЦПФР)  

Консолiдований баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 року, Консолiдований 

звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк, Консолiдований звiт про рух 

грошових коштiв за 2015 рiк, Консолiдований звiт про власний капiтал за 2015 рiк та iншу 

iнформацiю. Консолiдована рiчна фiнансова звiтнiсть, що подається до НКЦПФР згiдно з 

вимогами Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 1 "Подання фiнансової звiтностi" 

мiстить вiдповiднi примiтки щодо стислого викладу (розкриття) iнформацiї щодо статтей 

зазначеної звiтностi i суттєвих (iстотних) облiкових полiтик.  

 

 

 

4. Основи i загальнi принципи пiдготовки та складання консолiдованої фiнансової звiтностi 

 

       Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. Зокрема, при розрахунках показникiв консолiдованої фiнансової звiтностi 

були врахованi нормативи МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСБО 21 "Вплив змiн 

валютних курсiв", МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть". 

        Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть ПАТ та її дочiрньої 

компанiї, в якiй ПАТ володiє 100% часткою участi. Фiнансова звiтнiсть дочiрнього пiдприємства 

складена за той самий звiтний перiод, що i звiтнiсть ПАТ, на основi послiдовного застосування 

облiкової полiтики. Усi внутрiшньогруповi залишки, доходи i витрати, а також нереалiзованi 

прибутки та збитки, якi виникають у результатi 

внутрiшньогрупових операцiй, повнiстю виключаються. 

       Вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та  Наказу Мiнiстерства 

фiнансiв України вiд 07.02.2013 року за № 73 "Про затвердження Нацiонального положення 

(стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" консолiдована 

фiнансова звiтнiсть за МСФЗ  включає: 

" Консолiдований баланс (Звiт про фiнансовий стан) (далi - консолiдований баланс),  

" Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (далi - 

консолiдований звiт про фiнансовi результати), 

" Консолiдований звiт про рух грошових коштiв,  

" Консолiдований звiт про власний капiтал  

" Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi.   

         В зв'язку з тим, що Нацiональне положення (стандарт) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi 

вимоги до фiнансової звiтностi" визначає заповнення зазначених форм звiтностi в одиницях 

вимiру - в тисячах гривень без десяткових знакiв, цi Примiтки, а також пояснення статей 

консолiдованого балансу, консолiдованого звiту про фiнансовi результати, консолiдованого 

звiту про рух грошових коштiв, консолiдованого звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився 

31 грудня 2015 року, наведенi також в тисячах гривень без десяткових знакiв.  

Метою подання даної консолiдованої фiнансової звiтностi є забезпечення споживачiв фiнансової 

звiтностi iнформацiєю про фiнансовий стан, фiнансовi результати i змiни щодо фiнансового 

становища для прийняття економiчних рiшень.  

 

5. Основоположнi припущення 

 

Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi методу нарахування (за 

винятком консолiдованого звiту про рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, 

результати операцiї визнаються за фактом їх здiйснення (а не за фактом отримання або 
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витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв), вiдображаються в облiкових записах i 

включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вiдносяться.  

Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням прiоритету 

економiчного змiсту над юридичною формою. 

Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за 

первiсною вартiстю, за винятком фiнансових iнструментiв доступних для продажу, якi 

оцiнюються за справедливою вартiстю.  

 

Товариство застосовує вiдповiднi до МСФЗ методи визначення справедливої вартостi.  

 

Основою визначення справедливої вартостi є припущення, що Товариство дiє безперевно i не 

має нi намiру, нi потреби лiквiдувати чи суттєво скоротити обсяг своєї дiяльностi або 

здiйснювати операцiї за несприятливих умов.  

 

Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi Товариства здiйснюється первiсно за її 

номiнальною (контрактною) вартiстю, в подальшому базуючись на припущеннi того, що 

дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, Товариство вважає, що її 

номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизуєтся. 

  

Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що ПАТ та 

його дочiрнє пiдприємство є пiдприємствами, якi здатнi продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi у найближчому майбутньому.  Це припущення передбачає реалiзацiю 

активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Управлiнський персонал та 

акцiонери мають намiр i в подальшому продовжувати  свою дiяльнiсть. Управлiнський персонал 

Товариства та його дочiрнього пiдприємства вважає припущення щодо здатностi Товариства та 

його дочiрнього пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi 

прийнятним.                  

 

     Допущення i застосованi на їх основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет 

необхiдностi їх змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у тому звiтному перiодi, коли цi 

оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами. 

 

 

6. Облiкова полiтика 

 

6.1. Основи надання  фiнансової звiтностi  

 

         Товариство використовувало одну й ту ж облiкову полiтику у всiх перiодах, представлених 

у фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк, що складена вiдповiдно до  МСФЗ.  

 

Облiкова полiтика вiдповiдає всiм МСФЗ, що вступили в силу на кiнець звiтного перiоду, за 

який пiдготовлена фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ, за винятком ситуацiй, особливо 

обумовлених в МСФЗ 1.  

 

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi  

         Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ"                за 2015 

рiк пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї 

затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

         Фiнансова звiтнiсть згiдно з вимогами МСФЗ складається на пiдставi iнформацiї про 

активи, зобов'язання, капiтал, господарськi операцiї та результати дiяльностi                        ПАТ 
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"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" за даними бухгалтерського облiку шляхом 

трансформацiї (коригування) статей у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi.  

        Фiнансовi звiти пiдписанi Директором ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ"  18 лютого 2016 р.                             

                                                                                                

Основа надання iнформацiї. 

         Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi.      

 

Функцiональна валюта та валюта подання фiнансової звiтностi        

         Нацiональною валютою України є гривня. Отже, функцiональною валютою та валютою 

подання звiтностi для цiлей даної фiнансової звiтностi є гривня. Всi показники примiток 

вiдображаються в тис.грн.  

         Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" складається у 

нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою.   

 

Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики 

       Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування певних 

суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а 

також на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображенi у звiтностi. Оцiнки та 

пов'язанi з ними припущення ?рунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що 

вважаються об?рунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень 

вiдносно балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча цi 

оцiнки ?рунтуються на розумiннi керiвництвом поточних подiй, фактичнi результати, у 

кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.   

       Зокрема, iнформацiя про суттєвi сфери невизначеностi оцiнок та ключовi судження при 

застосуваннi облiкової полiтики подається далi. 

 

Припущення безперервностi дiяльностi Пiдприємства 

Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" пiдготовлена на 

основi припущення, що Пiдприємство функцiонуватиме невизначено довго в майбутньому, це 

припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. 

На дату затвердження звiтностi ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

функцiонує в нестабiльному середовищi, пов'язаному з свiтовою економiчною кризою. 

Полiпшення економiчної ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi 

фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом України. В той же час не iснує 

чiткого уявлення того, якi заходи прийматиме уряд України для подолання кризи. Тому 

неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть i 

дохiд Пiдприємства, стабiльнiсть i структуру її операцiй iз споживачами i постачальниками. В 

результатi виникає iстотна невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть 

вiдшкодування вартостi активiв Пiдприємства i його здатнiсть обслуговувати i платити по своїх 

боргах у мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких 

коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде 

повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.  

 

6.2. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

         Грошовi кошти ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" включають грошовi 

кошти в банках, готiвковi кошти в касi, не обмеженi у користуваннi.  
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Iноземна валюта   

Активи i пасиви, вираженi в iноземних валютах, перераховуються по офiцiйних курсах  обмiну, 

встановлених Нацiональним Банком України, на кiнець року. Курсовi рiзницi, якi виникають 

при конвертацiї, вiдображаються на рахунку прибуткiв i збиткiв.  

Результати, вираженi в iноземних валютах, перераховуються по курсах обмiну на дату 

здiйснення операцiї. 

                                                                      Долари США 

Курс на 31 грудня 2014 р.                          15,768556 

Курс на 31 грудня 2015 р.                          24,000667 

 

                                                                        

                                                                      Росiйськi рублi 

Курс на 31 грудня 2014 р.                          0,30304 

Курс на 31 грудня 2015 р.                          0,32931 

 

                                                                       Євро 

Курс на 31 грудня 2014 р.                          19,232908 

Курс на 31 грудня 2015 р.                          26,223129 

 

                                                                       Юань Женьмiньбi 

Курс на 31 грудня 2014 р.                          2,533312 

Курс на 31 грудня 2015 р.                          3,698086 

 

 

 

        ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" спiвпрацює з iноземними 

контрагентами i користується в розрахунках iноземною валютою. 

 

6.3. Оренда 

 

         Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в 

основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу та оренда вiдповiдає одному з 

критерiїв визнання, визначеному у МСБО 17 "Оренда". Всi iншi види оренди класифiкуються як 

операцiйна оренда.   

         Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються  активами 

Пiдприємства по найменшiй вартостi або по справедливiй вартостi або дисконтованiй вартостi 

мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в 

баланс як зобов'язання по фiнансовiй орендi, з роздiленням на довгострокову i короткострокову 

заборгованiсть.  Фiнансовi витрати, визначаються з використанням методу ефективної ставки 

вiдсотка. Вiдсоток визначається по встановленому орендодавцем в договорi оренди або як 

ставка можливого залучення. Фiнансовi витрати включаються в звiт про фiнансовi результати 

впродовж вiдповiдного перiоду оренди.  

         Оренднi платежi по операцiйнiй орендi вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати на 

пропорцiйно-тимчасовiй  основi впродовж вiдповiдного перiоду оренди.        

        В разi надання в операцiйну оренду майна ПАТ, суми, що пiдлягають отриманню вiд 

орендаторiв, вiдображаються як дохiд вiд оперативної оренди в сумi нарахованих поточних 

платежiв.  

         ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" виступає орендодавцем власних 

основних засобiв. Всi операцiї по орендi класифiкованi як операцiйна оренда термiном до трьох 

рокiв. 
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6.4. Визнання доходiв та витрат                            

          

Визнання доходiв  

Доходи ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" визнаються на основi принципу 

нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення 

економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена.  

          Дохiд вiд реалiзацiї товарiв та послуг визнається тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд 

продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (продукцiя, товар 

вiдвантажено i право власностi передано), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно 

до МСБО 18. 

         Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї товарiв, робiт i послуг у вiдповiдностi з 

полiтикою Пiдприємства  не передбачено. 

         Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу 

нарахування. Витрати, пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним 

доходом. 

          ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" отримує доходи вiд реалiзацiї 

готової продукцiї, товарної продукцiї, послуг.  

 

Визнання витрат 

          ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" несе витрати на здiйснення основної 

операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати. 

          Витрати визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний доход), якщо 

виникає зменшення майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або 

збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути достовiрно визначенi. 

          Витрати визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний доход) на основi 

безпосереднього зiставлення мiж понесеними витратами i прибутками по конкретних статтях 

доходiв. 

         Витрати визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний доход)  негайно, 

якщо витрати не створюють великi майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi 

вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив в Звiтi про 

фiнансовий стан. 

 

6.5. Основнi засоби  

 

         Основнi засоби ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" облiковуються та 

вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi з МСБО  16 "Основнi засоби".  

         Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного 

використання яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких визначається вiд класу, якi 

використовуються в процесi виробництва та надання послуг, передачi в оренду iншим сторонам, 

для  здiйснення адмiнiстративних та соцiальних функцiй.  

Пiдприємство використовує для оцiнки основних засобiв першу модель - облiк по первiснiй 

вартостi.  

         Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за мiнусом накопиченого зносу. 

Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом термiну корисного використання 

основних засобiв без урахування очiкуваної залишкової вартостi.          

Основнi засоби Пiдприємства облiковуються по об'єктах. Об'єкти основних засобiв  

класифiкуються  за окремими класами. 

 

Класи основних засобiв 
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Клас основних засобiв  Термiн корисного використання, рокiв Метод нарахування 

амортизацiї 

Земельнi дiлянки - - 

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої вiд 10 до 50   Прямолiнiйний 

Машини та обладнання  вiд 2 до 25 Прямолiнiйний 

Транспортнi засоби вiд 5 до 15 Прямолiнiйний 

Iнструменти, прилади, iнвентар вiд 4 до 25  Прямолiнiйний 

  

          Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, 

до моменту початку експлуатацiї облiковуються в складi класу придбанi, але не введенi в 

експлуатацiю основнi засоби. 

          Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю, яка включає в себе вартiсть 

придбання i всi витрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. 

         Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними 

прямими затратами на їх створення.  

         У момент введення в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування 

вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв". 

         Нарахування амортизацiї за об'єктами основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним 

методом виходячи iз строку корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї 

основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю.  

         Амортизацiя не нараховується по наступних об'єктах: 

- повнiстю замортизированих основних засобах. 

         Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонт основних засобiв списуються на 

витрати перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних 

засобiв капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних 

засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до 

балансової вартостi складного об'єкта.  

         Основнi засоби, призначенi для продажу, та вiдповiдають критерiям визнання, 

облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 5. 

 

6.6. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї    

          

         Незавершене будiвництво на ПАТ облiковується i вiдображається у фiнансовiй звiтностi 

вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". 

         Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю. 

         Пiдприємство використовує для оцiнки незавершеного будiвництва першу модель - облiк 

за первiсною вартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї.  

         Амортизацiя на об'єкти незавершеного будiвництва не нараховується.  

 

6.7. Нематерiальнi  активи 

          

         Нематерiальнi активи ПАТ облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами визнаються 

контрольованi суспiльством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути 

iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i використовуються пiдприємством протягом перiоду 

бiльше одного року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних 

цiлях чи надання в оренду iншим особам.  

Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами: 

- патенти; 
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- авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); 

- лiцензiї; 

         Програмне забезпечення, яке є невiддiльним i необхiдним для забезпечення роботи 

основних засобiв, враховується у складi цих об'єктiв. 

         Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартостi), яка включає в себе 

вартiсть придбання та витрати, пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 

         Наступнi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального 

активу, якщо: 

-  iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати приведуть до генерування активом майбутнiх 

економiчних вигод, якi перевищать його первинний рiвень ефективностi;  

-  цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу. 

         Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки первiсно 

оцiненої ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 

         Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного 

термiну їх використання, але не бiльше 20 рокiв. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, 

наступного пiсля введення нематерiального активу в експлуатацiю. 

         Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при 

постановцi на облiк виходячи з: 

- очiкуваного морального зносу, правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання або 

iнших факторiв; 

- строкiв використання подiбних активiв. 

         На дату звiту нематерiальнi активи облiковуються по моделi первiсної вартостi. 

 

6.8.Фiнансовi iнвестицiї 

 

Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 та МСБО 39. З метою складання 

фiнансової звiтностi класифiкуються по категорiях: 

o призначенi для торгiвлi; 

o утримуються до погашення; 

o наявнi для продажу; 

o iнвестицiї в асоцiйованi компанiї; 

o iнвестицiї в дочiрнi компанiї. 

        Iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням 

її змiн на прибуток або збиток. 

        Iнвестицiї, якi мають фiксований термiн погашення та утримуються до погашення 

облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Iнвестицiї, що не мають фiксованого термiну 

погашення, враховуються за собiвартiстю. 

       Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її 

змiн на власний капiтал. 

       Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за пайовим методом.  

 

6.9. Витрати за позиками, процентнi витрати та фiнансовi витрати 

 

        Пiдприємство для складання фiнансової звiтностi застосовує базовий пiдхiд до облiку 

витрат по позиках, вiдображений у МСБО 23. Витрати за позиками (процентнi та iншi витрати, 

понесенi у зв'язку iз залученням позикових коштiв) визнаються в якостi витрат того перiоду, в 

якому вони понесенi, з вiдображенням у Звiтi про фiнансовi результати. 

        У складi фiнансових витрат Пiдприємство вiдображає проценти за користування 

банкiвськими кредитами, витрати за фiнансовими зобов'язаннями, якi оцiнюються за 

амортизованою вартiстю. 
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      У звiтному перiодi Пiдприємство не користувалось позиками та кредитами. 

 

6.10.Запаси 

 

Облiк та вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2. 

Запаси враховуються за однорiдними групами: 

o основнi (технологiчнi) сировина та матерiали; 

o iншi матерiали, в т.ч. будiвельнi; 

o запаснi частини; 

o паливо; 

o напiвфабрикати покупнi; 

o незавершене виробництво; 

o готова продукцiя; 

o товари покупнi; 

o малоцiннi та швидкозношуванi предмети; 

 

Облiк всiх транспортно-заготiвельних витрат ведеться на окремому субрахунку. Витрати 

розподiляються мiж сумою залишку запасiв на кiнець мiсяця i сумою вибулих в звiтному мiсяцi 

запасiв - згiдно МСБО № 2.  

 Технологiчна оснастка власного виробництва враховується у складi МБП, у зв'язку з тим, що 

витрати визначаються за технологiчними нормами пiд обсяг продукцiї i нормальний 

операцiйний цикл складає менше року. 

 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети строком корисного використання менше одного року, 

незалежно вiд вартостi враховуються на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети" 

в складi запасiв Пiдприємства. 

   Списання на витрати малоцiнних i швидкозношуваних предметiв здiйснюється у розмiрi 100% 

їх вартостi при передачi в експлуатацiю. Для здiйснення контролю щодо списання МБП, 

врахованих у складi запасiв, органiзовано оперативний кiлькiсний облiк таких предметiв за 

мiсцем експлуатацiї i вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. 

Оцiнка придбаних запасiв здiйснюється за первiсною собiвартiстю. При вiдпуску запасiв у 

виробництво, продажу та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за методом середньозваженої 

собiвартостi. 

 

Облiк витрат здiйснюється з вiдображенням їх на вiдповiдних рахунках бухгалтерського облiку 

за мiсцями їх виникнення. 

Об'єктами калькулювання є продукцiя основних i допомiжних дiлянок цеху АI, а також роботи i 

послуги, що виконуються для власних потреб та реалiзацiї на сторону. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї розраховується виходячи iз середньозваженої собiвартостi 1 

кiлограма продукцiї. 

Пiдприємство визначає собiвартiсть готової продукцiї, виконуваних робiт, наданих послуг за 

прямими витратами, пов'язаними з виробництвом продукцiї, виконанням робiт, наданням 

послуг, а саме: 

- прямi матерiальнi витрати; 

- прямi витрати на оплату працi; 

- амортизацiя виробничих основних засобiв та нематерiальних активiв, безпосередньо 

пов'язаних з виробництвом продукцiї, виконанням робiт, наданням послуг; 

- вартiсть придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом продукцiї, виконанням робiт, 

наданням послуг; 

-  iншi прямi витрати, у тому числi витрати з придбання електричної енергiї (включаючи 
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реактивну). 

Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або 

чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi 

звичайної дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат з продажу. 

Чиста вартiсть реалiзацiї для незавершеного виробництва i готової продукцiї на складi 

визначається за окремими найменуваннями. 

У тому випадку, коли чиста вартiсть реалiзацiї сировини i матерiалiв нижче собiвартостi, а цiна 

реалiзацiї готової продукцiї не змiнилася, зниження вартостi сировини i матерiалiв у звiтностi не 

вiдображається. 

       

 

 

 

6.11. Фiнансовi  iнструменти 

 

Дебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на 

отримання грошових коштiв, товарiв або послуг. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська 

заборгованiсть класифiкується як поточна (отримання очiкується протягом поточного року або 

операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути 

класифiкована як поточна). 

Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торговельна дебiторська заборгованiсть (що 

виникає за реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i 

неторгова (iнша) дебiторська заборгованiсть. 

Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю 

переданих активiв. 

У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається 

за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з 

урахуванням наданих знижок, повернення товарiв та безнадiйної заборгованостi. 

Для вiдображення сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi на Пiдприємствi 

створюється резерв сумнiвних боргiв.  

 

Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi створюється за методом застосування 

абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. 

Нарахування суми резерву здiйснюється в кiнцi звiтного року. 

 

Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у "Звiтi про 

сукупний дохiд" у складi iнших операцiйних витрат. 

Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним 

зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого 

резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi 

операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської 

заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. 

За пiдсумками 2015 року нараховано резерв сумнiвних боргiв в сумi 68 тис.грн. 

 

6.12. Зобов'язання та резерви  

 

Облiк i визнання зобов'язань i резервiв на ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37. 

Зобов'язання класифiкуються на довгостроковi (термiн погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi 

(термiн погашення до 12 мiсяцiв). 
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Довгостроковi зобов'язання (крiм вiдстрочених податкiв на прибуток) вiдображаються залежно 

вiд виду або за амортизованою, або за дисконтованою вартiстю.  

Поточна кредиторська заборгованiсть враховується i вiдображається в Балансi за первiсною 

вартiстю, що дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.  

Переведення частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу короткострокової, 

вiдбувається коли за станом на дату Балансу за умовами договору до повернення частини суми 

боргу залишається менше 365 днiв. 

Резерви визнаються, якщо Пiдприємство в результатi певної подiї минулого має юридичнi або 

фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшою ймовiрнiстю буде потрiбно вiдтiк 

ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. 

Пiдприємство визнає резерви: 

- резерв вiдпусток, який формується щорiчно i визначається як добуток фактично нарахованої 

заробiтної плати працiвникам i вiдсотка, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на 

оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi; 

- резерв сумнiвних боргiв. 

 

6.13. Винагорода працiвникам  

 

Всi винагороди працiвникiв Пiдприємства облiковуються як поточнi у вiдповiдностi до МСБО 

19.  

В процесi господарської дiяльностi Пiдприємство сплачує обов'язковi внески в Пенсiйний фонд 

за своїх працiвникiв, у розмiрi, передбаченому Законодавством України.  

 

6.14. Витрати з податку на прибуток  

 

Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

Пiдприємства  згiдно з МСБО 12 . 

Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, 

складаються iз сум поточного i вiдстроченого податку на прибуток. 

Вiдстрочений податок визнається в сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована у 

зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, вiдображених у 

фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi 

податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового 

методу облiку. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, якi, як 

очiкується, будуть доступнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi 

податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому 

майбутньому було достовiрно вiдомо станом на звiтну дату. 

Вiдстроченi податковi активи вiдображаються тiльки в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть 

того, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдкладенi 

податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових 

зобов'язань.  

        Згiдно Податкового Кодексу України, в редакцiї, що дiяла у 2015 роцi ставка податку на 

прибуток для розрахунку податку на прибуток з  1 сiчня 2015 року по 31 грудня 2015 року 

становить 18%. Податковий кодекс передбачає, крiм iншого, також i зближення бухгалтерського 

та податкового облiкiв.  

Беручи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових 

активiв i зобов'язань проводилась на основi суджень керiвництва Пiдприємства, i базувалась на 

iнформацiї, яка була в його розпорядженнi на момент складання цiєї фiнансової звiтностi. 
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6.15. Власний капiтал 

 

Власний капiтал Пiдприємства  включає: 

- зареєстрований (пайовий) капiтал; 

- додатковий капiтал; 

- резервний капiтал (створюється у вiдповiдностi з вимогами Статуту). 

       Зареєстрований (пайовий) капiтал, включає в себе внески учасникiв. Сума перевищення 

справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника 

вiдображається як емiсiйний дохiд. 

        Пiдприємство нараховує дивiденди учасникам, i визнає їх як зобов'язання на звiтну дату 

тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

 

 

 

 

 

6.16. Сегменти 

 

Компанiя в силу своїх технологiчних особливостей i сформованою практикою органiзацiї 

виробництва займається одним видом дiяльностi. Видiляється один географiчний сегмент - 

Росiйська Федерацiя. 

 

                                                              6.17. Основнi пов'язанi особи 

 

        Перелiк зв`язаних сторiн визначається вiдповiдно до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про 

зв`язанi сторони" та переглядається на кожну звiтну дату.  

        У ходi своєї звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї iз пов'язаними  сторонами. 

Сторони вважаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть 

контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi 

фiнансових та операцiйних рiшень. Операцiї з пов'язаними особами здiйснюються за 

звичайними цiнами. 

 

6.18. Подiї пiсля звiтної дати 

 

       Керiвництво Пiдприємства визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi та осiб, 

уповноважених пiдписувати звiтнiсть. При складаннi фiнансової звiтностi ПАТ  враховує подiї 

пiсля звiтної дати i вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10. 

         

6.19. Форми фiнансової звiтностi 

 

         Пiдприємство визначає форми подання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з 

рекомендацiями МСБО 1. 

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) складається методом розподiлу активiв i зобов'язань на 

поточнi i довгостроковi. 

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) складається методом розподiлу витрат 

за функцiональною ознакою. 

Звiт про рух грошових коштiв складається у вiдповiдностi з МСБО 7 за прямим методом. 

Звiт про власний капiтал подається у розгорнутому форматi. 

Примiтки до фiнансової звiтностi складаються згiдно з обов'язковими вимогами до розкриття 

iнформацiї, викладеними у всiх МСБО/МСФЗ. 
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6.20. Новi стандарти бухгалтерського облiку та їх тлумачення 

 

          При складаннi  фiнансової звiтностi за 2015 рiк Товариство використовувало версiю 

перекладу МСФЗ українською мовою 2014 року та текст Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти  бухгалтерського облiку (МСБО) та 

Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського  облiку зi 

змiнами  станом на  1 сiчня 2015 року, що опублiкованi  на сайтi Мiнiстерства фiнансiв  України 

(www.minfin.gov.ua).  

          Деякi новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не є чинними на 31 грудня 

2015 р. i не застосовувалися  при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi. Керiвництво пiдприємства 

планує застосувати цi стандарти, змiни та тлумачення, коли вони набудуть чинностi. 

 

З числа цих стандартiв, змiн, тлумачень на дiяльнiсть ПАТ можуть вплинути такi: 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", що замiнює дiючi iнструкцiї та вимоги МСБО 39 "Фiнансовi 

iнструменти: визнання та оцiнка". МСФЗ 9 мiстить переглянутi iнструкцiї з питань класифiкацiї 

та оцiнки фiнансових iнструментiв, включаючи нову модель очiкуваних кредитних втрат для 

пiдрахунку знецiнення фiнансових активiв, а також новi загальнi вимоги щодо облiку операцiй з 

хеджування. До нього перенесенi iнструкцiї з питань визнання та припинення визнання 

фiнансових iнструментiв, якi ранiше мiстилися у МСБО 39. 

 

МСФЗ 9 чинний для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiзнiше, i при цьому 

суб'єкт господарювання має право на його дострокове застосування. Компанiя розумiє, що 

новий стандарт вносить багато змiн до облiку фiнансових iнструментiв i може значно вплинути 

на фiнансову звiтнiсть Компанiї. Компанiя не має намiру застосовувати цей стандарт 

достроково.  Тому вплив змiн буде проаналiзовано по мiрi випуску нових редакцiй стандарту. 

 

МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" встановлює принципи необхiдностi визнання та 

моменту визнання доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг, робiт). Вiн замiнює чиннi 

iнструкцiї з питань визнання доходу вiд реалiзацiї, якi зараз мiстяться у МСБО 18 "Визнання 

доходу", МСБО "Будiвельнi контракти" та КТМФЗ 13 "Програми лояльностi клiєнта". Цей 

стандарт вдосконалює процедури розкриття доходу, мiстить iнструкцiї щодо методiв визнання 

операцiй, ранiше не врегульованих у повному обсязi, i вдосконалює iнструкцiї з визнання 

доходiв за договорами з кiлькома складовими. 

 

    З 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, застосовуються змiни до наступних стандартiв: 

Виправлення до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" щодо придбання часток у спiльних операцiях. 

 

Змiни до МСБО 16 "Основнi засоби" та змiни до МСБО 38 "Нематерiальнi активи", що 

встановлюють, що "дохiдний" метод амортизацiї є неприйнятним.  

 

Змiни до МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" згiдно з яким суб'єкту господарювання 

надається можливiсть оцiнки iнвестицiй за методом участi в капiталi при складаннi окремої 

звiтностi. 

 

Змiни до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" уточнюють формат подання iншого сукупного 

доходу. 

 

Змiни в МСБО 28, МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ 12 "Розкриття 

iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання". Стислий опис змiн: якщо 
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материнська компанiя (iнвестицiйний суб'єкт господарювання) оцiнює вкладення в дочiрнi 

пiдприємства за справедливою вартiстю через прибуток/збиток, вона звiльняється вiд 

консолiдацiї. 

 

Пiдприємство не оцiнювало вплив наведених змiн. 

 

 

6.21. Iншi положення облiкової полiтики. Вплив змiни облiкової полiтики 

 

Пенсiї та iншi виплати працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi.  

Товариство не має програм з визначеними виплатами.  

 

Виплати на основi акцiй. Працiвники Товариства (включаючи вище керiвництво) не отримують 

винагороду у формi виплат, заснованих на акцiях.  

 

Вплив змiни облiкової полiтики на подїї i операцiї, що вiдбуваються (вiдбувались) в Товариствi. 

Доцiльнiсть змiни того чи iншого положення облiкової полiтики Товариства встановлюється у 

разi:  

- змiн статутних вимог (тобто при внесеннi змiн до статуту Товариства);  

- змiн вимог органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського облiку (вносяться 

змiни чи доповнення до тих чи iнших стандартiв);  

- змiни забезпечать достовiрнiше вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi 

Товариства.  

 

Вплив змiни облiкової полiтики на подiї й операцiї минулих перiодiв Товариство вiдображає у 

звiтностi шляхом:  

 

- коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року;  

- повторного надання порiвняльної iнформацiї стосовно попереднiх звiтних перiодiв; 

  

Змiна облiкової полiтики, вибiр вiдображення впливу змiни на облiкову полiтику Товариство 

розкриває й обгрунтовує у примiтках до фiнансової звiтностi за поточний звiтний перiод. 

  

Облiкова полiтика застосовується Товариством щодо подiй i операцiй з моменту їх виникнення.  

 

Не є змiною облiкової полiтики встановлення облiкової полiтики для:  

- подiй або операцiй, якi вiдрiзняються за змiстом вiд попереднiх подiй або операцiй;  

- подiй або операцiй, якi не вiдбувались ранiше. 

 

Якщо неможливо розрiзнити змiну облiкової полiтики та облiкових оцiнок, то це розглядається i 

вiдображається як змiна облiкових оцiнок. 

  

Не є змiною облiкової полiтики Товариства змiна визначення облiкових оцiнок. 

Облiкова оцiнка - це попередня оцiнка, яка використовується Товариством з метою розподiлу 

витрат i доходiв мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Вона може бути переглянута, якщо 

змiнюються обставини, на яких вона грунтувалася, або отримано додаткову iнформацiю. Змiни 

облiкових оцiнок впливають тiльки на майбутнє i не стосуються минулого.  

Наслiдки змiн в облiкових оцiнках Товариство включає до тiєї статтi звiту про фiнансовi 

результати, яка ранiше застосовувалась для вiдображення доходiв або витрат, пов'язаних з 

об'єктом такої оцiнки, в тому перiодi, в якому вiдбулася змiна, а також в наступних перiодах, 
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якщо змiна впливає на цi перiоди.  

Внесення змiн до облiкової полiтики, що стосуються майбутнiх перiодiв, застосовуються з 

початку нового звiтного перiоду, i оформлюється вiдповiдним наказом про внесення змiн до 

облiкової полiтики Товариства.  

        У випадках, коли Товариство розпочинає здiйснювати новi операцiї, або у випадку змiн 

окремих законодавчих норм, введення положень з облiку щодо яких Товариство не могло 

передбачити заздалегiдь, змiни в облiкову полiтику можуть бути внесенi протягом звiтного 

перiоду (року) i застосовуватися Товариством з дати затвердження таких змiн.  

         

 

 

 

 

 

7. Примiтки до Консолiдованого балансу 

 

7.1. Нематерiальнi активи                                                                                тис. грн. 

 Комп'ютернi програми Лiцензiї 

Первiсна  вартiсть на 31.12.2015 р. 768 2 

Накопичена  амортизацiя на 31.12.2015 р. 684 - 

Амортизация за 2015 рiк 127 - 

Надiйшло за рiк 66 2 

Вибуття  - - 

Залишкова вартiсть на 31.12.2014 р. 145 - 

Залишкова вартiсть на 31.12.2015 р. 84 2 

 

      Iнвентаризацiя нематерiальних активiв була проведена станом на 01.11.2015 р.  

За результатами iнвентаризацiї вiдхилень не виявлено.          

За оцiнками Керiвництва  пiдприємства критерiї для знецiнення нематерiальних активiв вiдсутнi. 

Переоцiнка нематерiальних активiв протягом 2015 року не здiйснювалась.       

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується щомiсячно прямолiнiйним методом. 

На балансi ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" на 31.12.2015 р. рахуються 

нематерiальнi активи первiсною вартiстю 382 тис.грн., що повнiстю замортизованi та 

продовжують використовуватись.  

       

7.2. Незавершенi капiтальнi iнвестцiї  

 

На 31.12.2015 року вiдсутнi незавершенi капiтальнi iнвестицiї. 

 

7.3. Основнi засоби                                                                                                     тис. грн.                                    

 Земельнi дiлянки Будинки, споруди та передавальнi пристрої 

 Машини 

та обладнання  Транспортнi засоби Iнструменты, прилади, iнвентар Бiблiотечнi фонди

 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього 

Первiсна вартiсть на 31.12.2014 р. 38 14 381 13 870 453 249 20 476 29 487 

 

Знос на 31.12.2014 р. - 2 361 8 225 285 148 17 460 11 496 

Надходження та доопрацювання - 725 1 772 8 50 - 26 2 581 

Вибуття первiсна вартiсть - - - - - - (4) (4) 

Вибуття знос - - - - - - (4) (4) 
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Амортизацiя за 2015 - 561 1 620 27 15 1 30 2 254 

Первiсна вартiсть на 31.12.2015 р. 38 14 806 15 643 461 300 20 497 31 765 

Знос на 31.12.2015 р. - 2 922 9 845 312 163 18 486 13 746 

у т.ч. передано в оперативну оренду первiсна вартiсть  - 12 - - - -

 - 12 

у т.ч. передано в оперативну оренду знос  - 1 - - - - -  

1 

 

 Пiдприємство володiє необмеженим правом власностi на всi об'єкти основних засобiв.    

Iнвентаризацiя основних засобiв була проведена станом на 01.11.2015 р. За результатами 

iнвентаризацiї вiдхилень не виявлено.          

За оцiнками Керiвництва  пiдприємства критерiї для знецiнення основних засобiв вiдсутнi. 

Переоцiнка основних засобiв протягом 2015 року не здiйснювалась.       

Амортизацiя основних засобiв  нараховується щомiсячно прямолiнiйним методом. 

 

     На балансi ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" на 31.12.2015 р. рахуються 

основнi засоби первiсною вартiстю 4 472 тис.грн., що повнiстю замортизованi та продовжують 

використовуватись.  

         

 

7.4. Запаси                                                                                                            тис. грн.                                 

Найменування групи 31.12.2014 31.12.2015 

Виробничi запаси 5 299 5 533 

Незавершене виробництво  661 1 049 

Готова продукцiя 1 185 2 976 

Товари 51 30 

Разом 7 196 9 588 

Станом на 31.12.2015 року виробничi запаси та товари вiдображенi  за собiвартiстю. 

Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображенi в Балансi за фактичною 

(виробничою) собiвартiстю. 

Iнвентаризацiя готової продукцiї проведена станом на 01.10.2015 р. Iнвентаризацiя iнших 

запасiв проведена станом на 01.11.2015 р. За результатами проведеної iнвентаризацiї нестач та 

надлишкiв не виявлено.  

За результатами iнвентаризацiї залежалих запасiв не виявлено, вiдповiдно, резерв пiд нелiквiди 

не створювався. 

 

Поточна дебiторська заборгованiсть 

 

7.5.  Дебиторська заборгованiсть за продукцiю,  роботи, послуги            тис. грн.                                                                                     

Склад  31.12.2014 31.12.2015 

Розрахунки з вiтчизняними покупцями   308 292 

Резерв сумнiвних боргiв  (68) 

Розрахунки з iноземними покупцями   2 374 3 763 

Разом 2 682 3 987 

       Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги в iноземнiй валютi оцiнена в 

гривнях по курсу НБУ на дату балансу. 
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7.6 Дебiторська заборгованiсть  за виданими авансами                                         тис.грн.                                                          

Склад  31.12.2014  31.12.2015   

Аванси виданi вiтчизняним та iноземними постачальникам   113 272 

Разом 113 272 

 

 

7.7. Дебiторська заборгованiсть  за розрахунками з бюджетом                              тис.грн.  

Склад  31.12.2014  31.12.2015  

Податок на додану вартiсть 2 321 2 848 

Податок на прибуток  2 104 

Пеня у сферi ЗЕД 52 - 

Не вiдшкодованi лiкарнянi 18 3 

Податок на доходи фiзичних осiб - 1 

Разом 2 393 2 956 

 

 

   7.8. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть                                                       тис. грн. 

Склад    31.12.2014   31.12.2015   

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть   84 232 

Разом 84 232 

 

 

7.9. Грошовi кошти та їх еквiваленти                                                                        тис. грн.                                                                                                             

Грошовi кошти та їх еквiваленти 31.12.2014 31.12.2015 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi  4 560 3 808 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi 8 159 11 873 

Всего 12 719 15 681 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi оцiненi в гривнях по курсу НБУ на дату балансу. 

Пiдприємство володiє необмеженим правом власностi на грошовi кошти. 

Обмеження у користуваннi грошовими коштами вiдсутнi. 

 

 

7.10. Iншi оборотнi активи                                                                  тис. грн. 

Склад   31.12.2014 31.12.2015 

Податок на додану вартiсть з отриманих авансiв 176 - 

Разом  176 - 

 

7.11. Власний капiтал                                                                                             тис. грн. 

Власний Капiтал 31.12.2014 31.12.2015 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 24 888 24 888 

Неоплачений капiтал - - 

Додатковий капiтал (312) 263 

Резервний капiтал (створений згiдно з вимогами Статуту)  793 1 070 

Нерозподiлений прибуток 10 863 15 337 

Разом  36 232 41 558 

 

         Станом на 31.12.2015 р. Зареєстрований капiтал ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" складає  24 887 857,50 грн. та подiлений на 8 379 750 штук простих iменних 

акцiй номiнальною вартiстю 2,97 грн. Неоплаченого капiталу станом на 31.12.2015 р. немає. 
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Протягом 2015 р. не було змiн Зареєстрованого капiталу.  

Додатковий капiтал, в сумi 263 тис.грн., складається з курсових рiзниць, на кiнець звiтного 

перiоду вiдбулося його збiльшення в порiвняннi з попереднiм перiодом за рахунок зростання 

курсу росiйського рубля. 

У статтi "Резервний капiтал" вiдображено суму резервного капiталу Пiдприємства, що 

створений згiдно з вимогами Статуту ПАТ. Протягом 2015 року вiдбулося збiльшення 

резервного капiталу на 277 тис.грн. за рахунок прибутку. Пiсля проведених вiдрахувань, згiдно 

Статуту ПАТ, Резервний капiтал на 31.12.2015 року  складає 1 070 тис.грн. 

      Станом на 31.12.2014 року нерозподiлений прибуток становив 10 863 тис.грн., протягом 2015 

року отримано чистий прибуток в сумi 4 751 тис.грн. та згiдно Статуту ПАТ проведено 

вiдрахування до Резервного капiталу в сумi 277 тис.грн., на 31.12.2015 року нерозподiлений 

прибуток - 15 337 тис.грн.  

 

7.12. Вiдстроченi податки  

         Вiдстроченi податки були розрахованi за всiми тимчасовими рiзницями методом 

зобов'язань за балансом з використанням ставки податку на прибуток  у розмiрi 18% протягом 

2014 р. та 2015 р. Розрахованi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання були згорнутi при 

поданнi iнформацiї в Консолiдованому балансi.   

     тис. грн. 

 2014  2015  

Вiдстроченi податковi зобов'язання 1 027 919 

Вiдстроченi податковi активи 100 - 

Чиста позицiя - вiдстроченi податковi зобов'язання 927 919 

 

          

7.13. Довгостроковi забезпечення                                                                                тис. грн. 

Склад 31.12.2014 31.12.2015 

Резерв на виплату вiдпусток 555 636 

Разом 555 636 

 

Поточнi зобов'язання та забезпечення 

 

7.14. Поточна кредиторська заборгованiсть  за товари, роботи, послуги       тис. грн.                                                                          

Склад   31.12.2014  31.12.2015  

Розрахунки з вiтчизняними постачальниками  199 531 

Розрахунки з iноземними постачальниками 1 719 3 670 

Разом 1 918 4 201 

 

7.15. Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками з бюджетом     тис. грн. 

Склад  31.12.2014  31.12.2015  

Податок на прибуток 673 36 

Податок на доходи фiзичних осiб 86 108 

Плата за землю   10 12 

Податок на нерухоме майно вiдмiнне вiд земельної дiлянки - 8 

Вiйськовий збiр 9 12 

Разом 778 176 
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7.16. Поточна кредиторська заборгованiсть за  розрахунками зi страхування  тис.грн.  

Склад  31.12.2014  31.12.2015  

Зобов'язання перед бюджетом з єдиного соцiального внеску 267 299 

Разом 267 299 

 

7.17. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi    тис.грн. 

Склад  31.12.2014  31.12.2015  

Поточнi зобов'язання з оплати працi 507 610 

Разом 507 610 

 

7.18. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами                тис.грн.  

Склад     31.12.2014  31.12.2015  

Отриманi аванси вiд вiтчизняних покупцiв та iноземних покупцiв 2 218 2 409 

Разом 2 218 2 409 

 

7.19. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками     тис.грн. 

Склад  

 31.12.2014  31.12.2015  

Поточна заборгованiсть за дивiдендами акцiонерам 3 3 

Поточна заборгованiсть з повернення iнвестицiй акцiонерам 3 - 

Разом 6 3 

 

7.20. Iншi поточнi зобов'язання                                                                                   тис. грн. 

Склад  

 31.12.2014 31.12.2015 

Iншi поточнi зобов'язання  91 10 

Разом 91 10 

 

 

8. Примiтки до Консолiдованого звiту про фiнансовi результати  

 

8.1. Дохiд вiд основної  дiяльностi                                                                               тис. грн. 

Виручка  вiд реалiзацiї продукцiї   

 (товарiв, робiт, послуг  

 2014 2015 

Продаж готової продукцiї  45 016 59 232 

Продаж товарiв  34 48 

Передача в оперативну оренду основних засобiв  0 0 

Разом  45 050 59 280 

 

8.2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товаров, робiт, послуг)                        тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товаров, робiт, послуг) 

 2014 2015 

Собiвартiсть готової продукцiї  24 855 34 737 

Собiвартiсть товарiв 22 7 

Собiвартiсть послуг 0 0 

Разом         24 877 34 744 

     

8.3. Iншi операцiйнi доходи                                                                                           тис. грн. 
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Iншi операцiйнi доходи 2014 2015 

Дохiд вiд реалiзацiї валюти 

Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 

Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 

Iншi доходи 422 

272   

6 129 

376 377 

410 

13 220 

532 

 

Разом 7 199 14 539 

 

 

8.4. Адмiнiстративнi витрати               тис. грн. 

Адмiнiстративнi витрати 2014 2015 

Послуги банку                                  134 286 

Амортизацiя 431 576 

Витрати на вiдрядження 147 281 

Податки, пов'язанi, з дiяльнiстю та нарахування на заробiтну плату 886 1 037 

Послуги стороннiх органiзацiй 1 361 1 339 

Iншi витрати 2 481 3 479 

Разом    5 440  6 998 

 

8.5. Витрати на збут        тис. грн. 

Витрати на збут 2014 2015 

 Витрати на вiдрядження                                   1 539 2 358 

Податки, пов'язанi, з дiяльнiстю ПАТ та нарахування на заробiтну плату 692 932 

Послуги стороннiх органiзацiй 1 283 1 681 

Iншi витрати 3 038 4 301 

Разом    6 552 9 272 

 

 

8.6. Iншi операцiйнi витрати                                                                                        тис. грн. 

Iншi операцiйнi витрати 2014 2015 

Витрати реалiзованої валюти    

Витрати вiд реалiзацiї оборотних активiв      

Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi                                                              

Iншi витрати операцiйної дiяльностi                                                              

 485 

64 

5 096 

1 672 1 142 

139 

13 582 

1 498 

Разом    7 317 16 361 
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8.7. Iншi фiнансовi доходи     тис. грн. 

Фiнансовi  доходи 2014 2015 

Дохiд вiд нарахованих вiдсоткiв по депозитних рахунках 28 - 

Разом    28 - 

 

 

 

8.8. Iншi доходи тис. грн. 

Iншi  доходи 2014 2015 

Iншi доходи 359 17 

Разом    359 17 

 

8.9. Iншi витрати                                                                                                        тис. грн. 

Iншi витрати 2014 2015 

Iншi витрати 265 340 

Разом    265 340 

 

8.10. Витрати(дохiд) з податку на прибуток                                                          тис. грн.                                                                                                           

Витрати(дохiд) з податку на прибуток 2014 2015 

Поточний податок на прибуток 

Вiдстрочений податок на прибуток 1 613 

73 1 378 

(8) 

Разом 1 686 1 370 

           

        Дiюча ставка податку на прибуток в Українi складає - з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р. - 18%. 

          Вiдстроченi податки були розрахованi за всiми тимчасовими рiзницями методом 

зобов'язань за балансом з використанням ставки податку на прибуток  у розмiрi 18% протягом 

2014 р. та 2015 р. Розрахованi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання були згорнутi при 

поданнi iнформацiї в Консолiдованому балансi.   

 

 

9. Примiтки до Консолiдованого звiту про рух грошових коштiв 

 

         Консолiдований звiт про рух грошових коштiв складено  у вiдповiдностi з МСБО 7 прямим 

методом. 

Станом на 31.12.2015 року залишок грошових коштiв 15 681 тис.грн. 

Протягом 2015 року вiдбувались наступнi негрошовi операцiї: 

- створення резерву вiдпусток - 636 тис.грн. 

- створення резерву сумнiвних боргiв - 68 тис.грн. 

 

 

10. Примiтки до Консолiдованого звiту про власний капiтал 

 

         Станом на 31.12.2015 р. Зареєстрований капiтал ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" складає  24 887 857,50 грн. та подiлений на 8 379 750 штук простих iменних 

акцiй номiнальною вартiстю 2,97 грн. Неоплаченого капiталу станом на 31.12.2015 р. немає. 

Протягом 2015 р. не було змiн Зареєстрованого капiталу.  

Додатковий капiтал, в сумi 263 тис.грн., складається з курсових рiзниць, на кiнець звiтного 

перiоду вiдбулося його збiльшення в порiвняннi з попереднiм перiодом за рахунок зростання 
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курсу росiйського рубля. 

У статтi "Резервний капiтал" вiдображено суму резервного капiталу Пiдприємства, що 

створений згiдно з вимогами Статуту ПАТ. Протягом 2015 року вiдбулося збiльшення 

резервного капiталу на 277 тис.грн. за рахунок прибутку. Пiсля проведених вiдрахувань, згiдно 

Статуту ПАТ, Резервний капiтал на 31.12.2015 року  складає 1 070 тис.грн. 

      Станом на 31.12.2014 року нерозподiлений прибуток становив 10 863 тис.грн., протягом 2015 

року отримано чистий прибуток в сумi 4 751 тис.грн. та згiдно Статуту ПАТ проведено 

вiдрахування до Резервного капiталу в сумi 277 тис.грн., на 31.12.2015 року нерозподiлений 

прибуток - 15 337 тис.грн.  

 

 

11. Iншi примiтки  

 

11.1. Змiни облiкової полiтики  

 

Змiн облiкової полiтики не було. 

 

11.2. Виправлення помилок  

 

         Виправлення помилок у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi в 2015 р. не проводилось. 

                                                              

11.3. Пов'язанi особи 

 

        Згiдно з ознаками пов'язаних осiб , якi наводяться в МСБО 24, пов'язаними особами є 

акцiонери Товариства та фiзичнi особи - громадяни України, якi входять до керiвних органiв 

ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" та члени їх сiмей.   

   Основними пов'язаними особами Товариства є: 

1. Компанiя "Rendorz Holdings Limited", Республiка Кiпр, м. Нiкосiя, 2-4 Arch.Makarios III 

Avenue,9 Floor 

2.  Наглядова Рада 

3. ЗАТ "Орсвiт Груп" та його керiвництво 

4. Директор ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" 

5. Морiс Табасiнiк 

6. Лiлiан Табасiнiк 

7. Джорж Рор 

 

        У ходi своєї звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї iз пов'язаними сторонами. 

Сторони вважаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть 

контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi 

фiнансових та операцiйних рiшень. 

Операцiї з пов'язаними особами здiйснювались за звичайними цiнами. 

Компанiя протягом 2015 року дивiденди не виплачувала.  

 

Операцiї з основним управлiнським персоналом 

         Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та є 

вiдповiдальними, прямо або опосередковано, за планування, керiвництво i контроль дiяльностi 

Товариства. Протягом 2015 року їм виплачувалась заробiтна плата.  

          

11.4. Сегменты 
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         Основним географiчним сегментом реалiзацiї готової продукцiї                                      групи 

ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IНСТРУМЕНТ" є Росiйська Федерацiя. Реалiзацiя готової 

продукцiї в Росiйську Федерацiю складає 55,17% вiд загального обсягу продажу.  

11.5. Умовнi зобов'язання та операцiйнi ризики 

 

Умови господарської дiяльностi 

Економiцi України притаманнi певнi риси ринку, що розвивається, зокрема iнфляцiя. Чинне 

податкове законодавство України допускає рiзнi трактування i схильне до частих змiн. 

Хоча в економiчнiй ситуацiї намiтилися тенденцiї до полiпшення, економiчна перспектива 

України залежить вiд ефективностi економiчних заходiв, фiнансових механiзмiв та грошової 

полiтики, що вживаються Урядом, а так само розвиток фiскальної, правової та полiтичної 

системи. 

 

Оподаткування 

Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до 

частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Пiдприємства даного законодавства стосовно операцiй 

i дiяльностi Пiдприємства може бути оскаржена вiдповiдними фiскальними органами. Податковi 

органи можуть зайняти бiльш жорстку позицiю при iнтерпретацiї законодавства i перевiрки 

податкових розрахункiв. Як наслiдок можуть бути донараховано податки, пенi, штрафи. 

Податковi перевiрки можуть охоплювати 3 календарних роки.  

На думку керiвництва Пiдприємства станом на 31 грудня 2015 року вiдповiднi положення 

законодавства iнтерпретованi ними коректно, iмовiрнiсть збереження фiнансового становища, в 

якому знаходиться Пiдприємство у зв'язку з податковим законодавством, є високою. Для тих 

випадкiв, коли на думку керiвництва Пiдприємства, iснують значнi сумнiви в збереженнi 

зазначеного положення Пiдприємства, у фiнансовiй звiтностi визнанi належнi зобов'язання. 

Судовi позови 

       В ходi звичайної дiяльностi ПАТ є об'єктом судових розглядiв i позовiв.  

Керiвництво оцiнює можливiсть негативного для пiдприємства результату вирiшення справ, якi 

знаходяться на розглядi в судах, як мiнiмальну. 

 

11.6. Фiнансовi ризики 

 

В процесi своєї господарської дiяльностi Пiдприємство пiддається ряду фiнансових ризикiв, 

включаючи ризик змiни цiн на продукцiю та послуги. Загальна полiтика Пiдприємства з 

управлiння ризиками спрямована на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв для 

фiнансових операцiй Пiдприємства. 

Товарний ризик. 

Поточний або майбутнiй прибуток Пiдприємства може пiддатися негативному впливу змiни 

ринкових цiн на товари та послуги Пiдприємства. 

Кредитний ризик 

Для пiдприємства основним фiнансовим iнструментом, схильним до кредитного ризику, є 

дебiторська заборгованiсть. Пiдприємство мiнiмiзує свiй кредитний ризик шляхом укладання 

договорiв з покупцями, якi мають вiдповiднi кредитнi iсторiї. Iншi статтi фiнансової звiтностi не 

схильнi до кредитного ризику.  

 

11.7. Подiї пiсля дати балансу 

 

         Нiяких подiй пiсля дати балансу, якi пiдлягають розкриттю вiдповiдно до МСФЗ 10, не 

вiдбулося.  
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11.8. Затвердження консолiдованих фiнансових звiтiв 

 

         Консолiдованi фiнансовi звiти пiдписанi Директором ПАТ  "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ 

IНСТРУМЕНТ" 18.02.2016 р.  

 

Директор      I.Л. Басан 

  

 

             

       

Головний бухгалтер      Н.I. Ступа 

 

 

 

 

 

 


