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Пiдтверлжую iдентичнiсть та достовiрнiсть Iнформацii, що розкрита вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацii емiтентами цiнних паперiв.

Д,rhh'/ h ',._jti Басан I.Л.
{"и"r.ra) , ("р,r""r" a" -*--" -(посала) (fiilшc) / (прiзвище та iнiцiали керiвника)/ zз.оц.z}tв

(лата)

Рiчна iнформацiя 
;ъ,fiЁ 

цiннпх паперiв

l. Загальнi вiдомоgгi

l . Повне найменування eMiTeHTa
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ДЛМДЗНИЙ

IHCTPYMEHT"
2. Органiзацiйно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство
3. Iдентифiкацiйний код за С!РПОУ

зз804,724
4. Мiсцезнаходження

З6023, Украiна, Полтавська обл., Шевченкiвський р-н, м. Полтава, вул. I]iолковського, 34

5. Мiжмiський код, телефон та факс
0532-50-38-з4, 0532-50-з8-20

6. Елекгронна поштова адреса

уuri st@poltavadiamond. соm. ua

II. Щанi про даry та мiсце оприлюднення рiчноi iпформацii

l . Рiчна iнформацiя розмiщена у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних
KoMicii

Ns Вiдомостi Нацiональноi KoMicii з

2. Рiчна iнформацiя огryблiкована у цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та наймену"хх;x;f;i'Оr"." 

^рукованого

3. Рiчна iнформацiя розмiщена на власнiй www.poltavadia
mond.com.ua в мережi IHTepHeT

23.04.20l8
(дата)

(лата)

сторiнцi
(адреса сторirrки) (дата)



вймiтьте (х), якщо вiдповiднu lrфорrffiiститься у рiчнiй iнформацii
1. OcHoBHi вiдомостi про eMiTeHTa Х
2. Iнформацiя про одержанi лiцензi'i (дозволи) на oKpeMi види дiяльностi
3. Вiдомостi щодо участi eMiTeHTa в cTBopeHHi юридичних осiб
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря
5. Iнформацiя про рейтингове агентство
6, Iнформацiя про засновникiв таlабо учасникiв eMiTeHTa та кiлькiсть i BapTicTb акцiй
(розмiру часток, паiв)
7, Iнформацiя про посадових осiб eMiTeHTa:

l) iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб eMiTeHTa Х
2) iнформацiя про володiння посадовими особами eMiTeHTa акцiями eMiTeHTa Х

8. Iнформацiя про власникiв пакетiв, яким належить l0 i бiльше вiдсоткiв акцiй
eMiTeHTa (для акцiонерних товариств, KpiM публiчних) / Iнформацiя про власникiв
пакетiв, яким нilлежить 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй eMiTeHTa (для публiчних
акцiонерних товариств) Х
9, lнформацiя про зага,rьнi збори акцiонерiв Х
l0. Iнформацiя про дивiденди
1 l. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користу€ться eMiTeHT
l2. Вiдоvостi пр uiHHi папери eMiTeHTa:

l) iнформацiя про випуски акцiй eMiTeHTa Х
21 iнформачiя про облiгачiТ eMiTeHTa
3) iнформацiя про iншi цiннi лапери, випущенi eMiTeHToM
4) iнфорvачiя про похiднi uiHHi папери
5) iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних

акцiй протягом звiтного перiоду
l3. Опис бiзнесу
l4, Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть eMiTeHTa:

l) iнформаliя про ocHoBHi засоби eMiTeHTa (за за.lIишковою вартiстю) Х
2) iнформачiя щодо BapTocTi чистлл< активiв eMiTeHTa Х
3) iнформацiя про зобов'язання eMiTeHTa Х
4) iнформачiя про обсяги виробниrцва та реалiзацii основних видiв продукцiТ
5) iнформацiя про собiвартiсть реа.riзованоi продукцii
6) iнформацiя про прийнятrя рiшенtlя про полереднс надання згоди на вчинення

значних правочинiв Х
7) iнформачiя про прийнятrя рiшення про надання згоди на вчинення значних

правочинiв Х
8) iнформацiя про прийняття рiшенttя про надання згоди на вчинення правочинiв-

щодо вчинення яких с заiнтересован icTb
l5. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв
16. Вiдомостi щодо особливоi iнформацii та iнформацii про iпотечнi uiHHi папери,
що виникала протягом звiтного перiоду Х
17. Iнформацiя про стан корпоративного управлiння Х
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй
19. Iнформачiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:

l) iнформацiя про розмiр iпотечного покритIя та його спiввiдношення з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям

2) iнформачiя ulодо спiввiдношення розмiру iлотечного покриття з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну
дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися



протягом звiтного перiоду
3) iнформацiя про замiни iпотечних акгивiв у складi iпотечного покр1-1ття або

вкJIючення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покрит-гя
4) вiдомостi про структуру iпотечного покрит,гя iпотечних облiгацiй за видами

iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у eMiTeHTa iпотечних облiгацiй прав на

iпотечнi активи, якi скJIадають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником cTpoKiB сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено iпотеками, якi включенодо скJIаду iпотечного покриття
2l . Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв
22. Iнформацiя щодо реестру iпотечних активiв
23. OcHoBHi вiдомостi про ФОН
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН
26. Розрахунок BapTocTi чистих активiв ФОН
27. Правила ФОН
28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)
29. Текст аулиторського висновку (звiту)
З0. Рiчна фiнансова звiтнiсть
3l. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (у разi HMBHocTi)
З2. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика.iгаранта), що здiйснюс
забезпеченIJI випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'ектом забезпечення
окремо)
33. Звiт пр стан об'екта HepyxoMocTi (у разi eMicii цiльових облiгацiй пiдприемств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюеться шляхом передачi об'екта (частини
об'екта) житлового будiвництва)
34. Примiтки:

випуску облiгацiй Товариство не здiйснювмо. Випуску цiльових облiгацiй, виконання
зобовязань за якими забезпечене об'ектами HeplxoMocTi, товариство не здiйснюва,то. Випуску
iнших IJП (KpiM простю< iменних акцiй), випуск яких пiдлягае реестрацiТ, Товариство не
здiйснюва,rо. Похiднi цiннi папери товариство не мае. Випуск власних акцiй Товариство
протягом звiтного року не здiйснювало.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реа.пiзацii основних видiв продукцii i iнформацiя лро
СОбiВаРТiСть реалiзованоi продукцii не надасться оскiльки Товариство не займаеться видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiленtlя електроенергiт, газу та води за класифiкатором видiв економiчноi дiяльностi.

У звiтномУ перiодi рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчиненнJI яких €
заiнтересованiсть не прийммися.

Фiнансова звiтнiсть за 20l7 piK скJIадена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi
звiтностi.

,Що звiтУ доданi копii протоколiв загальних зборiв акцiонерiв eMiTeHTa, що вiдбулися Ilр1;,I.ягом
звiтного року.

х
х

х



Обсяг тmданоТ iнформацii визначений керуючись пунктом l глави 4 роздiлу IIl Положенrя про
розкриття iнформацii емiтентами цiнних паперiв.



, III. OcHoBHi вiдомостi про eMiTeHTa
1. Повне найменуваппя

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ,,ПОЛТАВСЬКИЙ ДЛМДЗНИЙ
IHCTPYMEHT,
2. Серiя i номер свiдоцтва про державну ресстрацiю юридичноi особи (за наявностi)

Аоо хъ791757
3. flaTa проведешня державноi реесrрацiI

06. l0.2005
4. Територiя (область)

По;rгавська обл.
5. Стаryтний капiтал (грн)

24887857,5
6. Вiдсоток акцiй у сrатутному капiталi, що налеэкать державi

0
7. Вйсоток акцiй (часток, паiЪ) статутного капiталу, що передано до статутного капiталу
державного (нацiонального) акцiонерного товариства таlабо хо,rдипговоi компанii

0

8. Середня кiлькiсть працiвникiв (осiб)
2|6

9. OcHoBHi впди дiяльносТi iз зазначенняМ найменування виду дiяльностi та коду за КВЕ.Щ
23.9l - Виробництво абразивних виробiв
46.90 - Неспецiал iзована оптова торгiв,rя
52.2l - !опомiжне обслуговування наземного транспорту

10. Органи управлiнця пiдприсмства

11. Банки, що обслуговують емiтентд
l) найменування банку (фiлii, вiддiлення банку), який обслуговус eMiTeHTa за лоточним
рахунком у начiонмьнiй вмютi

Полтавське головне регiональне улравлiння ПАТ КБ ''ПРИВАТБАНК''
2) МФО банку

зз 140l
3) Поточний ра-хунок

2600706007з462
4) найменування банку (фiлii, вiддiлення банку), який обслуговус eMiTeHTa за поточним
рахунком у iноземнiй ва,rютi

Полтавське головне регiональне управлiння ПАТ КБ ''ПРИВАТБАНК''
5) МФО банку

зз 140l
6) Поточний ра-хунок

26009054504581

V. Iнформацiя про посадових осiб eMiTeHTa
1. Iнформачiя щодо освiти та сга:rry роботи посадових осiб eMiTeHTa
l) Посада

Голова Наглядовоi рали (е акцiонером)
2) Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзично'i особи або повне найменування юридичноi особи

Лебедик Iгор Валерiйович
3) lдентифiкацiйний код юридичноi особи

2,77зз01577
4) PiK народження



l 975
5) OcBiTa

ВИЩа, КiРОВОГРадСькиЙ педунiверситет, piK закiнчення - 1997р. спецiальнiсть - вчитель
англiйськоi та нiмецькоi мови; КиiЪський унiверситет iм.Шевченка, piK закiнчення - 2О|2р.,
спецiальнiсть - правознавство
6) Стаж роботи (poKiB)

2|
7) Найменування пiдприемства та попередюt посада, яку займав

Фiзична особа-пiдприемець
8) .Щата набугтя повновакень та TepMiH, на який обрано (призначено)

l1.04.201'7, обрано на l piK
9) Огплс

Наглядова рада е органом, що здiйснюе захист прав акцiонерiв Товариства,
i в межа,х компетенцii, визначеноi законодавством Украiни, Стац,том та Положенням про
Наглядову раду, контролю€ та регулюс дiяльнiсть ,Щиректора Товариства. Наг.:rялова рада
обираеться на чергових зага.льнI,D( зборах акцiонерiв у кiлькостi 5 (п'ять) членiв, щорiчно.
Обрання T,reHiB НаглядовоТ ради здiЙснюсться викJIючно шляхом кумулятивного гоJIосуваннJI.
Голову Наглядовоi ради обирають члени Наг-гlядовоТ ради простою бiльшiстю голосiв вiд
кiлькiсного складу Наг,rядово'i рали. Наглядова рада може в буль-який момент переобрати
голову Наглядовоi ради. Голова та члени Наглядовоi ради Товариства € посадовими особами
органiв Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiда,rьнiсть членiв Наглядовоi
ради визначаються Законом Украiни "про акцiонернi товариства", iншими актами
законодавства, статуmм Товариства та Положенням про Наглядову раду ПрАТ '' Полтавський
алмазний iHcTpyMeHT", а також цивiл ьно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що
укJIадаеться з кожним членом Наглядовоi -ради. ,Що компетенцii Наглядовоi Ради належить:
затверджен!ш в межах своеi компетенцiТ положень, якими регуJIюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про
дату ix проведення та про включенIiJI пропозицiй до порядку деняого, KpiM скликання
акцiонерами позачергових Зага,тьних зборiв; прийняття рiшення npo про".д"rr" чергових та
позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiею !иректора Товариства
та,/або РевiзiйноТ KoMicii; прийняття рiшенrrя про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийнятrя рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, KpiM акцiй; прийняття
рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, kpiM акцiй, цiнних паперiв; затвердження
ринковоi BapTocTi майна у випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства'';
обранrrя та вiдкликання повноважень ,щиректора Товариства, укJIадання контракту з
,Щирекгором Товариства, затвердження умов контракту, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення !иректора Товариства вiд виконання його повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повновalкення flиректора Товариства; обрання
ресстрацiйноТ KoMicii. за винJlтком випадкiв скJtикання позачергових зборiв акчiонерами
Товариства; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укJIадатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складаннJr перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв. порядку та cTpokiB виплати дивiдендiв, у межах
граничного строку, визначеного Законом Украiъи "про акцiонернi товариства"; визначення дати
складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зага.пьних зборiв.
Визначення дати скJIадання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загаrrьних зборах,
якщо iнше не передбаченО законодавствоМ; вирiшення питань про участь Товариства у
промислово-фiнансових групах та iнших об'еднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених частиною четвертою cTaTTi 84 Закону "Про акцiонернi
товариства", в разi злиття, приеднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття
рiшення про вчинення значного правочину у разi, якщо ринкова BapTicTb майна або послуг, що е



ЙОГО предметом, становить вiд l0 до 25 вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними ocтaнHboii рiчноi
фiНанСовоi звiтностi акцiонерного товариства; поданшI на розгляд Зага:rьних зборiв акцiонерiв
питань про вчинення значних правочинiв. якщо ринкова BapTicTb майна або послуг, що е
ПРеДМеТОМ ЗНаЧНОГО ПРаВОЧИНУ, ПеРевищуе 25 вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними останньоТ
рiчноi фiнансовоi звiтностi Товариства; визначенrш ймовiрностi визнанюI Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийняrтя ним на себе зобов'язань або iх 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 оrrлати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача,
депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укJIадатимуться з ними,
встановленнrI розмiру оплати ii послуг, а також прийнятгя рiшення про припиненнJI такого
договору; надсиланIJJI в порядку, передбаченому Законом УкраТни "Про акцiонернi товариства",
пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, якi дiють спiльно) значного пакета
акцiй: вирiшення iнших питань. якi нмежать ло компетенцiт Наглядовоi ради. вiдповiдно до
законодавства, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду.

Вiдповiдно до Статугу з головою Наглядовоi ради укJIадено цивiльно-правову угоду,
винагородУ не отримуе. Посадова особа обрана до скJIадУ Наг-гrядовоТ ради згiдно рiшення
чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд l1 квiтня 2017 року. Непогашеноi судимостi за
КОРИСЛИВi Та ПОСаДОВi ЗлОчини не мас. Загальний стаж роботи 21 piK. Протягом ocTaHHix п'яти
poKiB - фiзична особа-пiдприемець. На даний час- фiзична особа-пiдприсмець.

l) Посада
Член НаглядовоТ ради (е акцiонером)

2) Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи або повне найменуванrrя юридичноТ особи
Хоменко Марина Олександрiвна

3) Iдентифiкацiйний код юридичноТ особи
28754,14500

4) PiK народження
l978

5) OcBiTa
вища, Полтавський iнститут споживчоI кооперацii,

- фiнанси i кредит
6) Стаж роботи (poKiB)

piK закiнчення - 2000 р., спецiальнiсть

lб
7) Найменування пiдприемства та попередня посада, яку займав

начальник вiддiлу органiзацii продажiв Управлiння корпоративного банкiнгу Полтавськоi
обласноТ дирекцii АБ "УКРГАЗБАНК"
8) ,Щата набl"гтя повноважень та TepMiH, на який обрано (призначено)

11.04.20|7 , обрано на 1 piK
9) Опис

Наглядова рада е органом, що здiйснюе захист прав акцiонерiв Товариства, i в
меж,lх компетенцii, визначеноi законодавством УкраiЪи, Статутом та Положенням про
Наглядову раду, контролюе та регулюе дiяльнiсть !иректора Товариства. Наг:rялова рада
обираеться на чергових загальнLD( зборах акцiонерiв у кiлькостi 5 (п'ять) членiв, щорiчно.
ОбраннЯ членiв НаглядОвоi радИ здiйснюеться викJIючно шляхом кумулятивного голосуванIхt.
Голову Наглядовоi ради обирають члени НаглядовоТ ради простою бiльшiстю голосiв вiд
кiлькiсного складу Наглядовоi ради, Наглядова рада може в будь-який момент переобрати
голову Наглядовоi ради. Голова та члени Наглядовот ради Товариства е посадовими особами
органiв Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядовоi



ради визначаються Законом Украiни "Про акцiонернi товариства", iншими актами
законодавства, статутом Товариства та Положенrrям про Наглядову раду ПрАТ " Полтавський
алмазний iHcTpyMeHT", а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що
укJIада€ться з кожним членом Наглядовоi ради. ,Що компетенцii Наглядовоi Ради належить:
ЗаТВеРДЖеННЯ в меЖах cBoei компетенцii положень, якими регуJIюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про
дату ii проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, KpiM скликання
акцiонерами позачергових Зага,rьних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових та
позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiею ,Щиреrгора Товариства
та./або Ревiзiйноi KoMiciI; прийня]-гя рiшення про продаж ранiше викуп,rених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, KpiM акцiй; прийняття
рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, KpiM акцiй, цiнних паперiв; затверlQкення
ринковоТ BapTocTi майна у випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства'';
обрання та вiдкликання повнов:uкень ,Щиректора Товариства, укJIадання контракту з

Щирекrором Товариства, затвердження умов контракту, встановлення розмiру його винагороди;
ПРИЙНЯТТЯ Рiшення про вiдсторонення !иректора Товариства вiд виконання його повноважень
Та ОбРаНня ОСОби, яка тимчасово здiЙснюватиме повновФкення Щиректора Товариства; обрання
РеССТРаuiЙноi KoMiciT. за винятком випадкiв скJlикання позачергових зборiв акчiонерами
Товариства; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укJIадатиметься з
НИМ, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати скJIаданюt перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв. порядку та cTpoKiB виплати дивiдендiв, у межах
ГРаНИЧНОГО СТРОКУ, ВИЗНаЧенОгО Законом Украiни "Про акцiонернi товариства"; визначення дати
скJIадання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв.
Визначення дати екJIадання 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'сднаннях, про заснуваннJt iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених частиною четвертою cTaTri 84 Закону ''Про акцiонернi
товариства", в разi злиття, приеднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття
рiшення про вчинення значного правочину у разi, якщо ринкова BapTicTb майна або послуг, що е
його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними останньоi рiчноi
фiНаНСОвоi звiтностi акцiонерного товариства; поданшI на розгJurд Загмьних зборiв акцiонерiв
питань про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова BapTicTb майна або послуг, що €
предметом значного правочину, перевищуе 25 вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними ocTaHHboi
рiчноi фiнансовоi звiтностi Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийня]тя ним на себе зобов'язань або ii виконання, у тому
числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обранrrя
оцiнювача майна Товариства та затвердженнJI умов договору, що укJIадатиметься з ним,
встановлення розмiру опlIати його послуг; прийнятrя рiшення про обрання (замiну) зберiгача,
депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що уI0,Iадатимуться з ними,
встановленнJl розмiру оплати ix послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого
договору; надсилання в порядку, передбаченому Законом Украiни "Про акцiонернi товариства",
пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, якi дiють спiльно) значного пакета
акчiй: вирiшення iнших питань. якi нмежать до компетенцii Наглядовоi ради. вiдповiдно до
законодавства, Статlту Товариства та Положення про Наглядову раду.

Вiдповiдно до Статуту з членом НаглядовоТ ради укладено цивiльно-правову угоду,
винагороду не отримуе. Посадова особа обрана до скJIаду Наглядовоi ради згiдно рiшення
чергових зага.],Iьних зборiв акцiонерiв вiд 1l квiтня 2017 року. Непогашеноi судимостi за
КОРИСЛивi та посадовi злочини не мас. ЗагальниЙ стаж роботи lб poKiB. Протягом ocTaHHix п'яти
poKiB обiймала посаду начальника вiддiлу органiзацii продажiв Управлiння корпоративного
банкiнгу Полтавськоi обласноi дирекцii АБ "УКРГАЗБАНК". На даний час працю€ на посадi



НаЧaulЬНИКа ВiДДiЛу Органiзацii продажiв Управлiння корпоративного банкiнгу Полтавськоi
обласноi дирекцii АБ "УКРГАЗБАНК" м. Полатва, вул. Соборностi, l9.

l ) Посада
Член Наглядовоi ради (е представником акцiонера)

2) Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи або повне найменування юридичноi особи
Панков Андрiй Анатолiйович

З) Iдентифiкацiйний код юридичноI особи
з120ll8492

4) PiK народження
l985

5) OcBiTa
вища, Полтавський вiйськовий iнститут зв'язку, piK закiнчення - 2007р., спецiмьнiсть -

irrженер-електронiк
6) Стаж роботи (poKiB)

10
7) Найменування пiдприемства та попереднJI посада, яку займав

!иреюор ТОВ "Велтон. Телеком"
8) ,Щата набутгя повноважень та TepMiH, на який обрано (призначено)

11.04.20l'7 , обрано на l piK
9) Опис

наглядова рада е органом, що здiйснюе захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцi'i, визначеноI законодавством Украiни, Статlтом та Положенням про Наглядову раду,
контролюе та регу.шое дiяльнiсть Щиректора Товариства. Наглядова рада обирасться на чергових
загмьних зборах акцiонерiв у кiлькостi 5 (п'ять) членiв, щорiчно. Обрання членiв Наглядовоi
ради здiйснюсТься виключнО шляхоМ кумулятивногО голосуваннJl. Голову Наглядовоi ради
обираютЬ члени Наглядово'i ради простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядовоi
ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати голову Наглядовоi ради. Голова та
члени Наглядовоi ради Товариства с посадовими особами органiв Товариства. Порядок роботи,
виплатИ винагородИ та вiдповiда,rьНiсть членiВ НаглядовоI ради визначаються Законом УкраiЪи
"Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, статутом Товариства та
Положенrrям про Наг-пядовУ раду ПрАТ " По-гггавський алмазний iHcTpyMeHT", а також цивiльно-
правовим чи трудовим договором (контракmм), що укJIадасться з кожним членом Наглядовоi
ради. До компетенцii Нагrrядовоi Ради належrгь: затвердження в межм cBoei компетенцii
положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку
денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату Тх проведенttя та про вкJIючення
пропозицiй до порядку денного, KpiM скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийнятгя рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiею Директора Товариства та,/або Ревiзiйноi Koмicii; прийнятгя
рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийнятrя рiшення про роiмiщення
Товариством iнших цiнних паперiв. KpiM акчiйl прийняття рiшення про викуп розмiщених
ТовариствоМ iнших, KpiM акцiй, цiнниХ паперiв; затвердження ринковоI BapTocTi майна у
випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства"; обрання та вiдкликання
повновФкень !иректора Товариства, укладання контракту з flиректором Товариства,
затвердження умов контракту, встановлення розмiру його винагороди; прийнятгя рiшення про
вiдстороненнЯ ,Щиректора Товариства вiд виконаннЯ його повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повнов!Dкення !иректора Товариства; обрання реестрацiйноi KoMicii,
за винятком випадкiв скликання позачергових зборiв акцiонерами Товариства; обрання аулитора
Товариства та визначенIUl умов договору, що укладатиметься з ним, встановленнrl розмiру

9



оIIлати його послуг; визначення дати скJIадання перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, порядку та cTpoKiB виплати дивiдендiв, у межirх граничного строку, визначеного
ЗаконоМ УкраТнИ "Про aKuioHepHi товариства": визначеннЯ дати скJIадання перелiку акцiонерiв.
якi мають бути повiдомленi про проведення Загальнrдr зборiв. Визначення дати складання
перелiкУ акцiонерiв, якi маютЬ право на участь У загмьних зборм, якщо iнше не передбачено
законодавством; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та
iнших об'еднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених
частиною четвертою cTaTTi 84 Закону "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, присднаннJr,
подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значного
правочину у разi, якщо ринкова BapTicTb майна або послуг, що е його предметом, становить вiд
l0 до 25 вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними ocTaHHboi рiчноТ фiнансовоТ звiтностi акцiонерного
товариства; подання на розгляд Загмьних зборiв акцiонерiв питань про вчинення значних
правочинiв, якщо ринкова BapTicTb майна або послуг, що е предметом значного rlравочину,
перевищус 25 вiдсоткiв BapTocTi акгивiв за даними ocTaнHbo'i рiчноi фiнансовоТ звiтностi
Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товарис,гва неплатоспроможним внаслiдок
прийняття ним на себе зобов'язань або ix виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв
або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердкення
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийнятгя
рiшення про обрання (замiну) зберiгача, депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов
договору- що укJIадатим}ться з ними. встановленtul розмiру оплати iх послуг. а також прийняття
рiшення про припинення такого договорУ; надсилання в порядку, передбаченому Законом
УкраiЪи "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами,
якi дiють спiльно) значного пакета акцiй; вирiшення iнших питань, якi належать до компетенцii
НаглядовоТ ради, вiдповiдно до законодавства, Стаrуту Товариства та Положення про Наглядову
раду.

Вiдповiдно до Статlту з членом Наглядовоi ради укJIадено цивiльно-лравову угоду,
винагороду не отримус. Посадова особа обрана до сю,Iаду Наглядовоi ради згiдно рiшення
черговиХ загмьниХ зборiв акцiонеРiв вiд ll квiтнЯ 2017 року. Непогашеноi судимостi за
корисливi та посадовi злочини не мае. Загальний стаж роботи l0 poKiB. Протягом ocTaggix п'яти
poKiB обiймав посаду директора ТОВ "Велтон. Телеком". На даний час працюс на посадi
диреюора ТОВ "Велтон. Телеком" м. Полтава, вул. Пилипа Орлика,29.

l) Посада
Член Наг:lядовоi ради (е представником акцiонера)

2) Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи або повне найменування юридичноi особи
Семенець Iгор Валерiйович

3) Iдентифiкацiйний код юридичноi особи
278121'4015

4) PiK народження
1976

5) OcBiTa
вища, Полтавський нацiонмьний технiчний унiверситет, iнженер будiвельник, pik

закiнчення - 1997р., спецiальнiсть - iнженер будiвельник
6) Стаж роботи (poKiB)

20
7) Найменування пiдприемства та попередня посада, яку займав

!ирекгор ТОВ "Мiський центр HepyxoMocTi''
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8) ,Щата набуггя повноважень та TepMiH, на який обрано (призначено)
l1.04,20l'7, обрано на l piK

9) Опис
Наглядова рада е органом, що здiйснюе захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах

компетенцii, визначеноТ законодавством УкраIни, Статутом та Положенням про Наглядову ралу,
контролюе та регуrпое дiяльнiсть !иректора Товариства. Наглядова рада обираеться ва чергових
загальних зборах акцiонерiв у кiлькостi 5 (п'ять) членiв, щорiчно. обрання членiв Наглядовоi
ради здiйснюеться викJIючно шляхом кумулятивного голосуваннJI. Голову НаглядовоТ ради
ОбИРаЮТЬ ЧЛени Наглядовоi ради простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядовоi
ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати голову НаглядовоТ ради. Голова та
члени Наглядовоi ради Товариства € посадовими особами органiв Товариства. Порядок роботи,
ВИПЛаТИ ВИНаГОРОДИ Та ВiдпОвiдальнiсть членiв Наг-пядовоТ ради визначаються Законом Украiни
"Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, стат),том Товариства та
Положенrrям про Наг,rядову раду ПрАТ " Полтавський алмазний iHcTpyMeHT", а також цивiльно-
правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладаеться з кожним членом Наглядовоi
ради. .ЩО компетенцii Наглядовоi Ради на,rежить: затвердження в межах своеТ компетенцiТ
положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку
денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату iх проведення та лро вкJlючення
пропозицiй до порядку денного, KpiM скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зага..rьних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiсю ,Щирекгора Товариства та,/або Ревiзiйноi Koцicii; прийнятrя
рiшеннЯ про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийIrятгя рiшення про розмiщення
ТовариствоМ iнших цiнниХ паперiв. KpiM акцiйl прийняттЯ рiшення про викуп розмiщених
Товариством iнших, KpiM акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринковоТ BapTocTi майна у
випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства"; обрання та вiдкликання
повновФкень Щиректора Товариства, уюlадання контракту з !иректорм Товариства,
затвердження умов контрактУ, встановлення розмiру його винагороди; прийнятгя рiшення про
вiдстороненнЯ ,Щиректора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження .Щиректора Товариства; обрання реестрацiйноi KoMicii,
за винятком випадкiв скJIикання позачергових зборiв акцiонерами Товариства; обрання аудитора
Товариства та визначеннЯ умов договору, що укJIадатиметься з ним, встановлення розмiiу
оплати його послуг; визначення дати скJlадання перелiку осiб, якi мають право на оl,римання
дивiдендiв, порядку та cTpoKiB виIlлати дивiдендiв, у межах граничного строку, визначеного
Законом УкраТни "Про aKuioHepHi товариства": визначеннJl дати скпадання перелiку акцiонерiв.
якi мають буги повiдомленi про проведення Загальнlа< зборiв. ВизначенюI дати сIt.lIадання
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'еднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених
частиноЮ четвертоЮ cTaTTi 84 Закону "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, при€днання,
подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значного
правочину у разi, якщо ринкова BapTicTb майна або послуг, що е його предметом, становить вiд
10 до 25 вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними останньоi рiчноi фiнансовоi звiтностi акцiонерного
товариства; поданI'JI на розгляд Зага,rьних зборiв акцiонерiв литань про вчинення значних
правочинiв, якщо ринкова BapTicTb майна або послуг, що е предметом значного правочину,
перевиtцус 25 вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними останньоi рiчноi фiнансовоi звiтностi
Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок
прийнятгЯ ним на себе зобов'язань або iх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв
або викуtry акцiй; прийнятгя рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження
умов договору, що уIсцадатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття
рiшення про обрання (замiну) зберiгача, депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов
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ДОГОВОРУ, ЩО УКJIаДаТИМ}'ТЬСЯ З НИМИ, ВСТаНОВЛення розмiру оплати ix послуг. а також приЙняття
рiшення про припинення такого договору; надсилання в порядку, передбаченому Законом
Украiни "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами,
ЯКi ДiЮть Спiльно) значного пакета акцiй; вирiшення iнших питань, якi нfuтежать до компетенцii
Наглядовоi ради, вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Наглядову
раду.

Вiдповiдно до СтатутУ з .uIeHoM Наглядовоi ради уlФадено цивiльно-правOtsу угоду,
винагороду не отримуе. Посадова особа обрана до складу Наглядовоi ради згiдно рiшення
чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 1l квiтня 2017 року. НепогашеноТ судимостi за
КОРИСЛИвi та посадовi злочини не мае. ЗагальниЙ стаж роботи 20 poKiB. Протягом ocTaHHix п'яти
poKiB обiймав посаду директора ТОВ "Мiський центр Hep}xoMocTi". На даний час - фiзична
особа-пiдприемець.

l ) Посада
Член Наг.пядовоi ради (е представником акцiонера)

2) Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноТ особи або повне найменування юридичноi особи
Хоменко Володимир Олександрович

3) Iдентифiкацiйний код юридичноi особи
2559609695

4) PiK народження
1970

5) OcBiTa
вища, ПолтавськиЙ вiЙськовиЙ iнститут зв'язку, piK закiнчення - l991 р., спецiальнiсть -

iнженер зв'язку
6) Стаж роботи (poKiB)

26
7) Найменування пiдприемства та попередня посада, яку займав

Фiзична особа - пiдприемець
8) ,Щата набуггя повноважень та TepMiH, на який обрано (призначено)

1l,04,2017, обрано на 1 piк
9) Опис

Наглядова рада е органом, що здiйснюс захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компегенцiТ, визначеноТ законодавством УкраiЪи, Статугом та Положенням про НагJuIлову раду,
контролюе та регу.шое дiяльнiсть ,щиректора Товариства. Наглядова рада обираеться на чергових
заг.lльних зборах акцiонерiв у кiлькостi 5 (п'ять) членiв, щорiчно. Обрання членiв Наглядовоi
ради здiйснюсТься викJIючнО шляхоМ кумулятивногО голосуванIfi. Голову Наглядовоi ради
обирають члени Наглядовоi ради простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядовоi
ради, Наглядова рада може в будь-який момент переобрати голову Наглядовоi ради. Голова та
члени Наглядовоi ради Товариства е посадовими особами органiв Товариства. Порядок роботи,
виплати винагороди та вiдповiда;rьнiсть членiв Наглядовоi ради визначаються Законом УкраIни
"Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, стат)лом Товариства та
Положенrям про Наглядову раду ПрАТ " Полтавський а,.tмазний iHcTpyMeHT", а також цивiльно-
правовим чи трудовим договором (контрактом), що укJIада€ться з кожним членом Наглядовоi
РаДИ. ДО КОМПеТеНЦii Наг.llядовоi Ради на.пежлпь: затвердження в межах своеi компетенцii
положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку
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денною Зага.пьнlд< зборiв, прийнятгя рiшення про дату ix проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, KpiM скликання акцiонерами позачергових Загмьних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiсю ,Щирекгора Товариства таlабо Ревiзiйноi KoMicii; прийняття

рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення
Товариством iнших цiнних паперiв. KpiM акцiйl прийняття рiшення про викуп розмiщених
Товариством iнших, KpiM акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринковоТ BapTocTi майна у
випадках, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства"; обрання та вiдкликання
повновФкень ,Щиректора Товариства, уюlадання контракту з .Щиректорм Товариства,
затвердження умов контракту, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про
вiдсторонення ,Щиректора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження .Щиректора Товариства; обрання ресстрацiйноi KoMicii,
за винятком випадкiв скликанIuI позачергових зборiв акцiонерами Товариства; обрання аудитора
Товариства та визначен}lJI умов договору, що укJIадатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; визначення дати скJrадання перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, порядку та cTpoKiB виtlлати дивiдендiв. у межах граничного строку, визначеного
Законом Украiни "Про акцiонернi товариства": визначення дати скJrадання перелiку aKuioHepiB.
якi мають буги повiдомленi про проведення Загмьних зборiв. Визначення дати складання
перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборм, якщо iнше не передбачено
законодавством; вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та
iнших об'еднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, передбачених
частиною четвертою статгi 84 Закону "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, при€днанЕя,
подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про вчинення значного
правочину у разi, якщо ринкова BapTicTb майна або послуг, що с його предметом, становить вiд
l0 до 25 вiдсоткiв BapTocTi активiв за даними останньоТ рiчноТ фiнансовоТ звiтностi акцiонерного
товариства; поданнJl на розгляд Зага,lьних зборiв акцiонерiв питань про вчинення значних
правочинiв, якщо ринкова BapTicTb майна або послуг, що с предметом значного правочину,
перевищус 25 вiдсоткiв BapTocTi акгивiв за даними останньоi рiчноТ фiнансовоi звiтностi
Товариства; визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок
прийttяття ним на себе зобов'язань або Тх виконанrrя. у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв
або викупу акцiй; прийнятгя рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження

умов договору, цо уIшадатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття

рiшення про обрання (замiну) зберiгача, депозитарiя чiнних паперiв та затвердження умов
договору. шо укладатимуться з ними. встановленшl розмiру огrлати Тх послуг. а також прийняття

рiшення про припиненвI такого договору; надсилання в порядку, передбаченому Законом
Украiни "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами,
якi дiють спiльно) значного пакета акцiй; вирiшення iнших питань, якi належать до компетенцii
Наглядовоi ради, вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Наглядову

раду.

Вiдповiдно до Статуту з членом Наглядовоi ради укладено цивiльно-правову угоду,
винагороду не отримуе. Посадова особа обрана до скJIаду Наглядовоi ради згiдно рiшення
чергових загальних зборiв акчiонерiв вiд ll квiтrrя 2017 року. Непогашеноi судимостi за

корисливi та посадовi злочини не мас. Загмьний стаж роботи 26 poKiB. Протягом ocTaHHix п'яти
poKiB - фiзична особа - пiдприемець. На даний час- фiзична особа-пiдприемець.

i) Посада
голова Ревiзiйноi koMicii
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2) Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи або повне найменування юридичноi особи
павл iй оксана Валентинiвна

3) Iдентифiкацiйний код юридичноi особи
2812617420

4) PiK народження
l9,7,7

5) OcBiTa
вища, Полтавський технiчний унiверситет iм.Ю.Коrцратюка, piK закiнчення - l999p.,

спецiальнiсть _ iнженер-еколог
6) Стаж роботи (poKiB)

18

7) Найменування пiдприемства та попереднJI посада, яку займав
,Щирекгор ТОВ "Полтавський аукцiонний центр"

8) ,Щата набуггя повноваlкень та TepMiH, на який обрано (призначено)
11.04.2017, обрано на 1 piк

9) Опис
Ревiзiйна комiсiя Товариства здiйснюе перевiрку фiнансово-господарськоТ

дiяльностi акцiонерного товариства. Обираеться на чергових загальних зборм акцiонерiв у
КiЛЬКОСТi 3-х чоловiк, щорiчно. Обранrrя членiв Ревiзiйноi KoMiciT здiйснюеться виключно
шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому цим Положенням i Положенням
ПРО Загальнi збори акцiонерiв. Голову РевiзiйноТ KoMicii обирають члени Ревiзiйноi KoMicii з ix
ЧИСЛа ПРОСТОЮ бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйноi KoMicii. Права та обов'язки
членiв Ревiзiйноi KoMicii визначаються Законом Украiни " Про акцiонернi товариства", iншими
актirми законодавства, статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ ''
Полтавський алмазний iHcTpyMeHT", а також договором, що укJIадастьея з кожним членом
Ревiзiйноi KoMiciT.

Члени Ревiзiйноi KoMiciT зобов'язанi: за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарськоТ
дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року пiдготувати висновок, який мiстить
iнформаuiю: про пiдтвердження достовiрностi i повноти даних фiнансовоi звiтностi за
вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час здiйснення фiнансово -
господарськоi дiяльностi, а такоЖ встановленогО порядкУ ведення бухгмтерського облiку i
представлення звiтностi;здiйснювати, при необхiдностi, ревiзiю бухга,rтерських документiв;
повiдомляти Загаltьним Зборам акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядовiй Радi Товариства
про Bci виявленi в ходi перевiрок або розслiдувань недолiки i зловживання лосадових осiб
Товариства; вимагати позачергового скJIикання Загальних Зборiв або проведення засiдання
НаглядовоТ Ради Товариства , якщо виникла загроза iHTepecaM Товариства, або виявленi
зловживання посадових осiб органiв управлiння Товариства; матерiали перевiрок надавати
загальним зборам акцiонерiв Товариства i Наглядовiй радi Товариства. Члени Ревiзiйнот koMicii
мають право: звертатися до Щирекгора Товариства i Голови Наг,rядовоi ради з питань надання
Bcix документiв. необхiдних для проведення перевiрок i розсл iдувань;вимагати особистi
пояснення посадових осiб Товариства;залучати до cBoei роботи експертiв, аулиторськi
органiзацiТ; з.rлучати до участi в перевiрках, якi проводяться, посадових осiб i спiвробiтникiв
апарату Товариства.

вiдповiдно до Стат},ту голова Ревiзiйноi koMiciT на умовах цивiльно-правовоi угоди
УКлаДеноi з нею, не отримуе винагороди. Посадова особа обрана до складу Ревiзiйноi KoMicii
згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд ll квiтня 2017 року. Непогашеноi
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мае. Загмьний стаж роботи l8 poKiB. Протягом
ocTaHHix п'яти poKiB обiймала посаду директора ТоВ "Полтавський аукцiонний центр". На даний
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час працюе на посадi директора ТОВ "Маркетофiс" м, Полтава, вул. IBaHa Мазепи, 1З.

1) Посада
член Ревiзiйноi koMicii

2) Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи або повне найменуванrrя юридичноi особи
€фiменко Вiкторiя Вiталiiвна

3) Iдентифiкацiйний код юридичноТ особи
2755210286

4) PiK народження
|975

5) OcBiTa
вища, Полтавський сiльськогосподарський iнститут, piK закiнчення - 1997р.,

спецiальнiсть - облiк та аудит
6) Стаж роботи (poKiB)

a,,1

7) Найменування пiдприемства та попереднJt посада, яку займав
.Щирекгор TOB "MicbKe агентство "Полтавська HepyxoMicTb''

8) .Щата набуття повновФкень та TepMiH, на який обрано (призначено)
l1.04.20|'7, обрано на l piк

9) Оrплс
Ревiзiйна комiсiя Товариства здiйснюе перевiрку фiнансово-господарськоi

дiяльностi акцiонерного товариства. Обирасться на чергових загмьних зборах акцiонерiв у
кiлькостi 3-х чоловiк, щорiчно. Обрання членiв Ревiзiйноi koMicii здiйснюсться викJIючно
шляхом кумулятивного голосувirння в порядку, передбаченому цим Положенням i Положенням
про Загальнi збори акцiонерiв. Голову Ревiзiйнот koMicii обирають члени Ревiзiйноi koMicii з Тх
числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйноi koMicii. Права та обов'язки
членiв РевiзiйноТ KoMicii визначаються Законом УкраiЪи " Про акцiонернi товариства", iншими
актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ ''
Полтавський алмазний iHcTpyMeHT", а також договором, що укJIадаеться з кожним членом
Ревiзiйноi KoMicii.
Члени РевiзiйноТ KoMiciT зобов'язанi: за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарськоi
дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року лiдготувати висновок, який мiстить
iнформацiю: про пiдтвердження достовiрностi i повноти даних фiнансовоi звiтностi за
вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час здiйснення фiнансово -
господарськоi дiяльностi, а такоЖ встановленогО порядкУ ведення бухгатперського облiку i
представленtUl звiтностi;здiйснювати, при необхiдностi, ревiзiю бухга,rтерських документiв;
повiдомляти Загальним Зборам акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядовiй Радi Товариства
про Bci виявленi в ходi перевiрок або розслiдувань недолiки i зловживанrrя посадових осiб
Товариства; вимагати позачергового скJIикання Загальних Зборiв або проведення засiдання
Наглядовоi Ради Товариства , якщо виниlс.tа загроза iHTepecaM Товариства, або виявленi
зловживання посадових осiб органiв управлiння Товариства; матерiа.lIи перевiрок надавати
зага,rьним зборам акцiонерiв Товариства i Наглядовiй радi Товариства. Члени Ревiзiйноi koMiciT
мають право: звертатися до ,щиректора Товариства i Голови Наглядовоi ради з питань надання
Bcix локуvентiв. необхiдних дrя проведен}ul перевiрок i розсл iдувань:вимагати особистi
пояснення посадових осiб Товариства;змучати до cBoci роботи експертiв, аудиторськi
органiзацiТ; залучати до участi в перевiрках, якi проводятьсяJ посадових осiб i спiвробiтникiв
апарату Товариства.

Вiдповiдно до Статуту голова Ревiзiйноi KoMiciT на умовм чивiльно-правовоТ угоди
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УК]IаДенОi з нею, не отримуе винагороди. Посадова особа обрана до скJIаду РевiзiйноI KoMicii
згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд ll квiтня 2017 року. Непогашеноi
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мае. Загальний стаж роботи 24 роки. Протягом
ocTaHHix п'яти poKiB обiЙмала настулнi посади: головний бу<галтер ТОВ "MicbKe агентство
"Полтавська HepyxoMicTb", ,директор ТОВ "MicbKe агентство "Полтавська Hepy<oMicTb''. На
даний час працю€ на посадi диреюора ТОВ "MicbKe агентство "Полтавська HepyxoMicTb'' м.
Полтава, вул. Пушкiна, 47.

l) Посада
член Ревiзiйноi koMicii

2) Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи або повне найменування юридичноТ особи
Щербак Елуарл Iгорович

3) Iдентифiкацiйний код юридичноТ особи
25548|6з,7з

4) PiK народження
l969

5) OcBiTa
вцщq Полтавський вiйськовий iнститут зв'язку, piK закiнчення - l991 р., спецiмьнiсть -

irrженер зв'язку
6) Стаж роботи (poKiB)

26
7) Найменування пiдприемства та попередня посада, яку займав

Голова правлiння ПАТ "Веселка"
8) Щата набутгя повноважень та TepMiH, на який обрано (призначено)

11.04.201'7, обрано на l piK
9) Опис

Ревiзiйна комiсiя Товариства здiйснюе перевiрку фiнансово-господарськоi дiяльностi
акцiонерного товариства. Обирасться на чергових загальних зборах акцiонерiв у кiлькостi 3-х
чоловiк, щорiчно. Обрання членiв Ревiзiйноi koMicii здiйснюеться викJIючно шляхом
кумулятивного голосування в порядку, передбаченому цим Положенням i Положенням про
загмьнi збори акцiонерiв. Голову Ревiзiйнот koMicii обирають члени Ревiзiйнот koMicii з ix
числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйноi koMicii. Права та обов'язки
цтенiв Ревiзiйноi KoMicii визначаються Законом Украiни " Про акцiонернi товариства", iншими
актalми законоДавства, статутОм Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ ''
Полтавський алмазний iHcTpyMeHT", а також договором, що уI(JIада€ться з кожним членом
РевiзiйноТ KoMicii.
члени Ревiзiйноi koMicii зобов'язанi: за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарсько'i
дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року пiдготувати висновок, який мiстить
iнформацiю: про пiдтвердження достовiрностi i повноти даних фiнансовоi звiтностi за
вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час здiйснення фiнансово -
господарськоi дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бу<га.лтерського облiку i
представлення звiтностi;здiйснювати, при необхiдностi, ревiзiю бухгмтерських докумеrrгiв;
повiдомляти Загальним Зборам акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядовiй Радi Товариства
про Bci виявленi в ходi перевiрок або розслiдувань недолiки i зловживання посадових осiб
ТОВаРИСТВа; Вимагати позачергового сю'tикання Зага,тьних Зборiв або проведення засiдання
Наглядовоi Ради ТоварисТва , якщО виникла загроза iHTepecaM Товариства, або виявленi
зловживання посадових осiб органiв управлiння Товариства; матерiали перевiрок надавати
зага,rьним зборам акцiонерiв Товариства i Наглядовiй радi Товариства. Члени Ревiзiйноi koMicii
мають право: звертатися до Директора Товариства i Голови Наглядовоi ради з питань надання
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Bcix документiв, необхiдних для проведення перевiрок i розслiдувань;вимагати особистi
пояснення посадових осiб Товариства;з,lлучати до cBoci роботи експертiв, аудиторськi
органiзацiТ; змучати до участi в перевiрках, якi проводяться, посадових осiб i спiвробiтникiв
апарату Товариства,

ВiдповiднО до СтатутУ голова РевiзiйНоi KoMiciT на умовм цивiльно-правовоi угоди
уюrаденоi з нею, не отримуе винагороди. Посадова особа обрана до сю'lаду Ревiзiйноi koMicii
згiдно рiшення чергових загаJIьних зборiв акцiонерiв вiд ll квiтня 2017 року. Непогашеноi
судимостi за корисливi та посадовi злочини не мас. Зага,тьний стаж роботи 2б poKiB. Протягом
ocTaHHix п'яти poKiB обiймав посаду Голови правлiння ПАТ "Веселка", директора ТОВ
"Iнтерлес". На даний час працюе на посадi директора ТОВ ''Iнтерлес'' м. Полтава, вул.Шевченка,
75, кв. l3.

l) Посада
,Щиреюор

2) Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноI особи або повне найменування юридичноi особи
Басан Iгор Леонiдович

З) Iдентифiкацiйний код юридичноi особи
2249505614

4) PiK народження
196l

5) OcBiTa
вища, Харкiвський полiтехнiчний iнститут iM. Ленiна, спецiальнiсть технологiя

маlпинобу.ryваНня, металорiжучi верстати та iнструменти, квалiфiкацiя iHжeHep-MexaHiK.
6) Стаж роботи (poKiB)

40
7) Найменування пiдприемства та полередIц посада, яку займав

!ирекгор ПрАТ "поЛТАвсЬкИЙ АJIМАЗниЙ IHсTPУMEHT''
8) .Щата набутгя повноважень та TepMiH, на який обрано (призначено)

l4.04.20l'7, обрано 14.04.20l 8
9) Огrис

Одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснюТ керiвниrцво його
поточною дiяльнiстю е .щиректор Товариства. Права та обов'язки !иреюорi визначаються
законом Украiьи " Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, статутом
Товариства та Положенням про ,Щиректора ПрАТ " Полтавський алмазний iHcTpyMeHT'', u runo*
контрактом. ,Що компетенцii .Щиректора наJIежить вирiшення Bcix питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, KpiM ltитань, що належать до виключноi
компетенцiI загальнюr зборiв i наглядовоi ради.
.Щирекгор обираеться Наглядовою радою i € посадовою особою органiв Товариства. ,Щиректор
пiдзвiтний Загмьним зборам та Наглядовiй радi, органiзовуе виконаннf, ix рiшенi; беЪ
довiреностi дiе вiд iMeHi Товариства; вiд iMeHi Товариства уклада€ договори, у тому числi
зовнiшньоекономiчнi, i здiйснюс iншi повноваження;уклалае договори, угоди на суму не бiльше
l0 % BapTocTi активiв за даними останньоI рiчноТ фiнансовоI звiтностi Товариства; подае
Наглядовiй радi iнформацiю дтя прийняття рiшень про укJIадення значних правочинiв, якщо
ринкова BapTicTb майна або послуг, якi е ix предметом, скJIадае вiд l0 до 25О% BapTocTi активiв за
даними останньоi рiчноi фiнансовоi звiтностi Товариства;подас Наглядовiй радi iнформацiю
вiдносно правочинiв, в здiйсненнi яких е зацiкавленiсть; приймае i звiлiняе працiвникiв
Товариства згiдно з чинним законодавством:в межах своiх повновФкенЬ видас розпорядження i

накази, якi с обов'язковими д,Iя виконання BciMa працiвниками Товариства, вида€ дорученнJI;
визначас склад i об'сv iнформацiТ. яка не пiдлягас розголошенню. а також термiни дотримання ii
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конфiденцiйностi i подае на затвердження Наглядовiй радi;органiзовуе бухгалтерський облiк i
звiтнiсть; затверджу€ внутрiшнi нормативнi акти, якi регламентують оперативно - розпорядчу
дiяльнiсть Товариства;пiдписуе вiд iMeHi Товариства колеюивний договiр, змiни i доповнення до
нього; вирiшуе iншi питання поточноi дiяльностi.

за виконання обов'язкiв, Щиректору Товариства щомiсячно виплачуеться заробiтна плата, а
також додатковi виплати у розмiрi, визначеному укладеним контрактом. Контракт з !иреюором
вiд iMeHi Товариства пiдписуеться Головою Наг:rядовот ради. Розмiр виплаченоi винагороди е
конфiденцiйною iнформацiею. Обрано ,Щирекгором Товариства згiдно рiшення Наглядовоiiради
вiд 13 квiтнЯ 2017 року, строкоМ до 14,04.2018 року. Непогашеноi судимостi за корисливi та
посадовi злочини не мае. Загмьний стаж роботи 40 poKiB. Протяюм ocTaHHix п'яти poKiB обiймав
посаду директора Товариства. Не обiймас посад на iнших пiдприсмствах.

1) Посада
Головний бухгалтер

2) Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичноi особи або повне найменування юридичноI особи
Ступа Наталiя IBaHiBHa

3) Iдентифiкацiйний код юридичноТ особи
зOз701,7664

4) PiK народження
l983

5) OcBiTa
ВИЩа, ПОЛТавСькиЙ технiчний унiверситет i. Ю. Кондратюка, спецiальнiсть облiк i аудит,

ква.лiфiкацiя бухга,rтер
6) Стаж роботи (poKiB)

l5
7) Найменуваrrня пiдприемства та попередIfi посада, яку займав

Головний бухга.ттер ПрАТ'ПоЛТАВСЬКИЙ дгпдДЗниЙ IHсTPУMEHT''
8) ,Щата набутгя повновzDкень та TepMiH, на який обрано (призначено)

03. l 1.2008, обрано безстроково
9) Огплс

головний бухгмтер забезпечуе дотриманюl на пiдприсмствi встановлених
основ бухгмтерського облiку, скJIадання i надання в установленi строки фiнансовоi та
податковоi звiтностi. Органiзовуе контроль за вiдображенням на рахункiж бухгаrгерського
облiку ycix господарських операцiй. Приймае участь в оформленнi матерiалiв, якi пов'язанi з
нестачею i вiдшкодуванням збиткiв вiд нестачi, збиткiв i псування цiнностей пiдприемства.
Головний бlхга,rтер несе особисту вiдповiдальнiсть за органiзацiю i ведення бу<гаrl,ерського
облiку та податковогО перед керiвником пiдприемства. Головний бухга.rтер здiйснюе свою
дiяльнiсть згiдно посадовоi iнструкцiТ, яка затверджена ,Щиректором ПрАТ ''ПОЛТАвськиЙ
АлмАзниЙ IHCTPУMEHT". За виконання обов'язкiв iono"rory Ьуо-r"ру щомiсячно
виплачуеться заробiтна плата, а також додатковi виплати у розмiрi, визначеному в Положеннi
про премiювання керiвникiв та спецiмiстiв ПрАт "полтАвськиЙ АлмАзниЙ
IHCTPYMEHT". Розмiр виплаченоi винагороди
судимостi за корисливi та посадовi злочини не

с конфiденцiйною iнформацiсю. НепогашеноI
мае. Загальний стаж роботи 15 poKiB. Протягом

ocTaHHix п'яти poKiB обiймаrrа
iнших пiдприемствах.

посаду головного бухгмтера Товариства. Не обiймае поgад на
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VlI. lнфоt загальнi збори акцiонерiв
Вид загальнпх зборiв черговi | позачерговi

х
Дата проведення 28.0z.20],,|
Кворум зборiв 97,5645
опис При прийняттi рiшення про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерЬ

Наглядовою радою попередньо затверджено насryпний проек,l. lIорядку денного:
1,Обрання лiчильноi KoMiciT загальних зборiв. 2.Затверлження порядку та способу
засвiдчення бюлетеню для голосукlння на загальних зборах акцiонерiв.
3.Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв.4. Розподiл
прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв за результатами дiяльностi
Товариства за 2014 piK.

У встановлений законом TepMiH iнших пропозицiй щодо питань, вкJIючених до
проекту порядку денного вiд акцiонерiв не н4лходило.

зазначенi питання були розглянутi на загмьних зборах. Результати розгляду
питань порядку денного: 1.Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова
лiчильноТ KoMicii - Черновол Наталiя Миколаiвна, Члени лiчильноТ KoMiciT:
Днуфрiенко lрина МиколаiЪна, Грiнченко Днна ДнатолiТвна, Крещенко Леонiд
Федотович, Пашолка BiKTop Григорович, Роман Тетяна Григорiвна, Стадник
Людмила Миколаiвна, Стоножко Сергiй Володимирович, Федосов Олександр
Володимирович. 2.Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню для
голосування на загllльних зборах акцiонерiв шляхом його пiдписання головою
реестрацiйноi koMiciT та проставлення печатки пАт ,полтАвський
АЛМАЗНИЙ IHCTPУMEHT'. 3. Затверлити наступний регламент зборiв:
виступи, пропозицii, довiдки дО 10 хвилиН по кожномУ питанню. Кожен l

iндивiдуальний виступ, пропозицiя, довiдка не бiльше 5 хвилин. Перерву |провести 
l

I

по Mipi необхiдНостi. ЗатвердитИ наступний порядок проведення зборiв: Обрати 
|

редакцiйну комiсiю у наступному складi: Чеверденко BiKTop Олександрович, l
Гордiенко Наталiя ВiталiiЪна. За проханням акцiонерiв, якi не вололiють 

|

украiнською мовоюj проводити збори росiйською мовою. Питання доповiдачам та l
заяви про надання слова надавати тiльки в письмовiй формi секретарю Загальних |

зборiв.4. СпрямуватИ 81,850% чистого прибуткУ за 20l4 piK, що становить 4 860 |

215,Q0 грн на _виплату дивiдендiв власникам простих iменних акчiй ПАТ 
|'ПОЛТАВСЬКИИ АJIМАЗНИй IHCTPYMEHT'. Виплатити дивiденди за |

пiдсумками дiяльностi Товариства за 2014 piк. Затвердити суму дивiдендiв у |

розмiрi 4 860 255,00 Грн., що складас 81,85% вiд чистого прибутку пiдприсмства 
|

за 20I4 piK: розмiр дивiдендiв у розрахунку на одну просту iMeHHy акчiю |

Товариства становить 0,58 грн,, що еквiвалентно l9,53% вiд номiнальноТ BapTocтi l
акцii. Директору Товариства Басану Iгорю Леонiдовичу здiЙснити повiдомлення 

|

осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр. лорядок Tu.rpo* |ix виплати в порядку, передбаченому статутом Товариства з одночасним 
|

розмiщенням зазначеноТ iнформацiТ на веб-сайтi Товариства в мережi IHTepHeT, 
I

забезпечити нарах) вання та виплату дивiдендjв в порядку. в строки, способоЙ що |

визначенi рiшенням НаглядовоТ ради Товариства. 
I
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Вид загальних зборiв черговl позачерговi
х

Дата проведення | \ .04.2017
Кворум зборiв 97 .55199
опис При прийнятгi рiшення про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв

Наглядовою радою попередньо затверджено наступний проект порядку денного:
1.Обрання лiчильноТ комiсii загальних зборiв. 2.Затверлження порядку та способу
засвiдчення бюлетеню для голосукlння на загальних зборах акцiонерiв.
3.Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв. 4.Звiт
,Щиректора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за
20lб piK та ocHoBHi напрямки дiяльностi на 2017 piK. Прийнятгя рiшення за
результатами розгляду звiту [иректора Товариства про фiнансово-господарську
дiяльнiсть Товариства за 20lб piK. 5.Звiт НаглядовоТ рали за 20lб piK. Прийняття
рiшення за результатами розгляду звiту НаглядовоТ ради за 20lб piK. 6.Звiт та
висновки РевiзiйноТ KoMicii про результати фiнансово-господарськоi дiяльностi
Товариства за 20lб piK. Прийнятrя рiшення за результатами розгляд1 звiту та
висновкiв Ревiзiйноi KoMiciT про результати фiнансово-господарськоТ дiяльностi
Товариства за 20lб piK. 7.Затвердження рiчноi фiнансовоТ звiтностi Товариства за
2016 piK. 8.Прийнятгя рiшення про попереднс надання згоди на вчинення
значного правочину мiж ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗнИЙ IHCTPyMEHT'' та
ТОВ "Полтавський алмазний iHcTpyMeHT" (м. Бслгород, РФ). 9.Прийняття
рiшення про попереднс надання згоди на вчинення значного правочину мiж ПАТ
"ПОЛТАВСЬКИИ АЛМАЗНИЙ IHCTPYMEHT" Та HENAN KEESTAR TRADING
со., LTD (Чженчжоу, Китай). l0. Припинення повновtDкень членiв Наглядовоi
ради Товариства. 11. Обрання членiв Наглядовоi ради Товариства. 12.
Припинення повноважень членiв РевiзiйноТ KoMiciT Товариства. 13. Обрання
членiв РевiзiйноТ KoMiciT Товариства. l4. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з
урахуванням вимог, передбачених законом. Прийнятгя рiшення щодо виплати
дивiдендiв за резуJътатами дiяльностi Товариства за 20lб piк. l5. Обрання особи
уповноваженоi Товариством пiдлисувати договори з членами Наглядовоi ради та
РевiзiйноТ KoMicii.
У встановлений законом TepMiH iнших пропозицiй щодо пи,гань, включецих до
проекту порядку денного вiд акцiонерiв не налходило.
зазначенi питання були розглянутi на загмьних зборах. Результати розгляду
питань порядку денного: 1.Обрати лiчильну комiсiю в насryпному складi:
Голова лiчильноТ KoMiciT - Черновол Натмiя МиколаТвна, Члени лiчильноТ
KoMicii: Ануфрiенко Iрина МиколаТвна, Грiнченко Анна Анатолiiвна, Крещенко
Леонiд Федотович, Пашолка BiKTop Григорович, Роман Тетяна Григорiвна,
Стадник Людмила МиколаТвна, Стоножко Сергiй Володимирович, Федосов
олександр Володимирович.
2.затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню дJlя гOлосування на
загальних зборах акцiонерiв шляхом його пiдписання головою реестрацiйноТ
KoMicii та проставлення печатки пАт ,полтАвський длмдзний
IHCTPУMEHT".
3. ЗатвердитИ наступниЙ регламенТ зборiв: виступи, пропозицiТ, довiдки до 10
хвилин по кожному питанню. Кожен iндивiдуальний виступ, пропозицiя, довiдка
не бiльше 5 хвилин. Перерву провести по Mipi необхiдностi. Затвердити
наступний порядок проведення зборiв: Обрати редакцiйну комiсiю у наступному
складi: Чеверденко BiKTop Олександрович, Гордiенко Наталiя ВiталiiЪна. За
проханням акцiонерiв, якi не володiють украТнською мовою, проводити збори
росiйською мовою. Питання доповiдачам та заяви про надання слова надавати
тiльки в письмовiй формi секретарю Загальних зборiв.

22



4.Затвердити Звiт Щиректора ПАТ 'ПОЛТ АлмАз
IHCTPYMEHT" про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 piK
та ocHoBHi напрямки дiяльностi Товариства на 201'7 piK. 5.Затвердити звiт
НаглядовоТ ради за 2016 piK. 6.Затверлити звiт та висновки Ревiзiйноi KoMicii про
результати фiнансово-господарськоi дiяльностi Товариства за 20lб piK.
7.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 piк. 8.Попередньо
надати згоду на. вчинення значного правочину (ряду правочинiв) мiж ПАТ
'ПоЛТАВСЬКиЙ АЛМАЗНИЙ IHсTPУMEHT. iа 

'ТоЬ 
''Полтавський алмазний

iHcTpyMeHT" ( м. Белгород, РФ) по поставцi продукцiТ на сукуцну суму, яка не
перевищуе З млн. 500 тис, доларiв США ( за офiцiйним курсом НБУ на день
кожноi поставки) TepMiHoM не бiльше одного року з дня прийняття рiшення
загаJIьними зборами акцiонерiв. 9.Попередньо надати згоду на вчинення значного
правочину (ряду правочинiв) мiж ПАТ "ПОЛГАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ
IHCTPYMEHT'та HENAN KEESTAR TRADING СО., LTD (Чженчжоу, Китай)
по купiвлi сировини на сукупну суму, яка не перевищуе 800 тис, доларiв США (
за офiцiйним курсом НБУ на день кожноТ поставки) TepMiHoM не бiльше одного
року з дня прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв. l0,Припинити
повновalкення членiв НаглядовоТ ради, обраних на загальних зборах акцiонерiв
1l квiтня 20l7 року. 11.Обрати до складу Наглядовоi ради Товариства: 1. Лебедик
Iгоря Валерiйовича, акцiонера ПрАТ''ПОЛТАВСЬКИЙ ДЛМДЗНИЙ
IHCTPУMEHT", фiзичну особу-пiдприемця, 2. Панкова Андрiя Анатолiйовича,
представника акцiонера Лебедик Iгоря Валерiйовича, директора ТОВ ''Велтон.
Телеком", 3. Семенець Iгоря Валерiйовича, представника акцiонера Лебедик
Iгоря Валерiйовича, директора ТОВ "Мiський центр HepyxoмocTi'', 4. Хоменко
Марину Олександрiвну, акцiонера ПрАТ .ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ
IHCTPYMEHT', нач.uIьник вiддiлу органiзацii продажiв Управлiння
корпоративного банкiнгу Полтавськот обласноi дирекцii АБ .}кргА3БАнк. 

5.
Хоменко Володимира олександровича, представника акцiонера Хоменко
марини Олексанлрiвни, фiзичну особу-пiдприемця. 12. Припинити повноваження
членiв Ревiзiйноi KoMicii, обраних на загальних зборах акцiонерiв 11 квiтня 20l7
року. lз.обрати до складу Ревiзiйнот koMicii Товариства: l. Сфiменко Вiкторiю
Вiталiiвну, директора ТоВ "MicbKe агентство ''Полтавська HepyxoMicTb'', 2.
Павлiй Оксану Валентинiвну, директора ТОВ ''Полтавський аукцiонний центр'', 3.
Щербак Едуарда Iгоровича, голову правлiння ПАТ "Веселка". 14. На даний час
дивiденди за результатами фiнансово-господарськоТ дiяльностi Товариства за
2016 piK не нараховувати та не виплачувати. 15. Уповноважити директора
товариства Басана Iгоря Леонiдовича пiдписати вiд iMeHi пдт "полтдвський
дЛМдЗНиИ IHCTPYMEHT' договори з членами НаглядовоI ради i членами
Ревiзiйноi KoMicii.

вид загальнпх зборiв черговi позачерговi
х

Дата проведепня 25.|0.z0|7
Кворум зборiв 97,5з425
Опис При прийняттi рiшення про скликання позачергових загальнйlЙрiБ акцБйЙ

наглядовою радою попередньо затверджено наступний проект порядку денного:
l.Обрання лiчильноi KoMiciТ загальних зборiв. 2.Затвердження порядку та способу
засвiдчення бюлетеню для голосувalння на загальних зборах акцiонерiв.
3,Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборiв. 4,Про змiну
типу Товариства з ПУБЛlЧНОГо на ПРИВАТНЕ, змiну найменування
Товариства.
5.про внесення змiн до Статуry Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцii та затвердження Статуту ПрАТ ''ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ

2з



IHCTPYMEHT' у новiй редакцiТ, Надання повнов:Dкень на пiдписання Статуту
Товариства у новiй редакцii та вчинення Bcix необхiдних дiй. 6.Про внесення змiн
до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення в новiй редакцii та
затвердження ii в новiй редакцii. 7.Прийняття рiшення про попередне надання
згоди на вчинення значних _пра8очинiв. якi можуть вчинятися ГIрАТ
"ПОлТАВсЬКИЙ длмдзНlД1 IHCTPУMEHT' в процесi поточноi
господарськоi дiяльностi та надання повноважень посадовим особам на укладанrя
таких правочинiв.
У встановлений законом TepMiH iнших пропозицiй щодо питань, вкJIючених до
лроекту порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.
Зазначенi питання були розглянутi на загальних зборах. Результати розгляду
питань порядку денного: 1.Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi:
Голова лiчильноi KoMicii - Черновол Наталiя МиколаТвна, члени лiчильноi KoMicii:
Ануфрiенко Iрина МиколаТвна, Грiнченко Анна АнатолiТвна, Пашолка BiKTop
Григорович, Роман Тетяна Григорiвна, Стадник Людмила Миколаiвна, Стоножко
Сергiй Володимирович, Федосов Олександр Володимирович. 2.Затвердити
порядок та спосiб засвiдчення бюпетеню для голосування на загальних зборах
акцiонерiв шляхом його пiдписання головою ресстрацiйноi KoMicii та
проставлення печатки пАТ'ПолтАвСькиЙ АлМАЗниЙ IHCTPУMEHT.. з.
3атвердити наступний регламент зборiв: виступи, пропозицii', довiдки до 10
хвилин по кожному питанню, Кожен iндивiдуальний виступ, пропозицiя, довiдка
не бiльше 5 хвилин. Перерву провести по Mipi необхiдностi. Затвердити
наступний порядок проведення зборiв: Обрати редакцiйну комiсiю у настулному
складi: Чеверденко BiKTop Олександрович, Гордiенко Наталiя Вiталiiвна. Питання
доповiдачам та заяви про надання слова надавати тiльки в письмовiй формi
секретарю Загальних зборiв. 4.В зв'язку зi змiнами в законодавствi вiдносно
дiяльностi акцiонерних товариств змiнити тип Товариства з ПУБЛIЧНОГО на
ПРИВАТНЕ, змiнити повне найменування Товариства з ПУБЛЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО,ПОЛГАВСЬК]Й АЛМАЗНИЙ IHCTPYMEHT,
на привАтнЕ АкцjонЕрнЕ товАриство "полтАвськиЙ длмдзниЙ
IHCTPУMEHT", змiнити повне найменування Товариства на росiйськiй MoBi з
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБrrIFСТВО "ПОЛТАВСКИЙ АJIМАЗНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ' на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ПОЛТАВСКИЙ
АЛМАЗНЬЙ ИНСТРУМЕНТ', змiнити повне найменуванrя Товариства на
англiйськiй MoBi з PUBLIC JOINT STocK сOMPANY 'POLTAVA D]AMOND
TOOLS' На PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "POLTAVA DIAMOND
TOOLS", змiнити скорочене найменування Товариства з ПАТ ''ПОЛТАВСЬКИЙ
АЛМАЗНИИ IHCTPYMEHT" На ПРАТ ,,ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ
IHCTPУMEHT", змiнити скорочене найменування Товариства на росiйськiй MoBi
з пАо "полтАвскиЙ АлмАзныЙ инструмЕнт,, на чАо,поrпдвскиЙ
АЛМАЗНЬЙ ИНСТРУМЕНТ", змiнити скорочене найменування Товариства на
англiйськiй MoBi з PJSC "POLTAVA DIAMOND TOOLS" на PrJSC "юLТАVА
DIДMOND TOOLS'. 5.З метою приведення у вiдповiднiсть до чинного
законодавства внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новiй редакцii та затвердити Статут ПРИВАтного АкцIонЕрного
товАриствА ,полтАвськиЙ АлмАзниЙ IHCTPУMEHT" у новiй редакцiт.
Уповноважити Голову загальних зборiв акцiонерiв Басан Iгоря Леонiдовича та
секретаря заг{лльних зборiв акцiонерiв Щорошенка Валентина Володимировича на
пiдписання Статуry ПрАТ 'ПоЛТАвСЬКИЙ АлМАЗниЙ IнСТРУЙЕнт'' у
новiй редакцiТ, уповноважити директора ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ
IHCTPYMEHT' Басан [горя Леонiдовича на вчинення Bcix необхiдних дiй для
проведення процедури державноТ реестрацiТ змiн в усгановчi документи
Товариства та дiй по переоформленню документiв в органах державноi ресстрацii,
статистики, фiскальних органа.х, НКIJПФР та iнших державних i громадських

Уповноважити директора ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ
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IHCTPУMEHT' Басан Iгоря Леонiдовича оформити вiдповiднi докуr,rеllти i
виконати Bci необхiднi дiт для внесення змiн до сдиного державного ре€стру
юридичних осiб Росiйськот Федерацii вiдносно Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Полтавський алмазний iHcTpyMeHT'', MicTo Белгород, Росiйськоi
Федерацii. 6.з метою приведення у вiдповiднiсть до чинного законодавства внести
змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про ,Щиректора,
Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення
про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiсю шляхом викладення в новiй
редакцiт та затвердити ix в новiй_ редакцii. 7. Попередньо надати згоду на
вчинення ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗнИЙ iHCTPУMEHT'' .nu"nr*
правочинiв (за рiшенням Наглядовот ради Товариства та на умовах визначених
наглядовою радою Товариства) щодо продоку Товариству з обмеженою
вiдповiдальнiстю "торговий дiм "полтавський ммазний iнструиент'' нерухомого
майна" земельних дiлянок, обладнання, транспортних засобiв, торгового знаку,
залишкiв продукцii, залишкiв сировини на скпадах, на cykyllнy оуму, яка не
rlеревищуе 100 000 000,00 грн. протягом не бiльш як одного року з дня прийняття
даного рiшення загальними зборам.и акцiонерiв. Поперелньо надати згоду на
вчинення ПрАТ "ПолТАВСЬКИЙ АлМАЗниЙ IHCTPУMEHT'' значних
правочинiв (за рiшенням Наглядовоi ради Товариства та на умовах визначених
Наглядовою радою Товариства) щодо отримання позик та кредитiв (як в
нацiональнiй валютi так iB iноземнiй валютi - свро, лолари, рублi), передачу в
заставу, iпотеку рухомого та нерухомого майна Товариства в розмiрi не бiльше
суми еквiвалентноi 100 000 000,00 грн. протягом не бiльш як одного року з дня
прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв. Гранична сукупна
BapTicTb правочинiв 200 000.. 000,00 грн. Уповноважити директора ПрАТ
'ПОJlТдВСЬКиЙ дЛмдзНИЙ IНСТРУЙЕНТ" на пiдписання даних значних
правочинiв на визначених Наглядовою радою Товариства умовап та пiдписання
iнших документiв, необхiдних для виконання цих правочинiв.
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ХII. Iнформачiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть eMiTeHTa
1. ocнoBHi засоби eMiTeHTa (за залпшковою

Найменування основних
засобiв

Власнi ocHoBHi засоби
(тис. грн)

Орендованi ocHoBHi
засоби (тис. грн)

OcHoBHi засоби,
всього (тис. грн)

на початок
перiоду

на
кiнець
перiоду

на початок
перiоду

на
кiнець
перiоду

на початок
перiолу

на
кiнець
перiоду

l. Виробничого призначення: |9 з,l4 l8 392 0 0 |9 374 18 з92
будiвлi та споDчли 12 091 ll 910 0 0 12 091 1l 9l0
машини та обладнання 6 975 5 917 0 0 6 975 5 917
транспортнi засоби 128 138 0 0 l28 lз8
земельнl дlлянки 38 38 0 0 38 з8
lншl l42 з89 0 0 |42 з89

2. Невиробничого
призначення: 84 l|1 0 0 84 11,|

булiвлi та споруди бz l01 0 0 62 101
машини та обладнання 22 lб 0 0 22 lб
транспортнi засоби 0 0 0 0 0 0
земельнl дlлянки 0 0 0 0 0 0
iнвестицiйна HepyxoMicTb 0 0 0 0 0 0
lнш1 0 0 0 0 0 0

Усього 19 458 l8 509 0 0 l9 458 18 509

опис

|Станом на 01.01.20I7p. враховуються ocHoBHi засоби перiсною
| вартiстю 35 l42 тис.грн.. сума нарахованого зносу становить 15 684

l тис,rрн.. залишкова BapTicTb основних засобiв - 19 458 тис,грн, Ступiнь
| використання основних засобiв (розраховуеться як кiлькiсть основних
| засобiв. що ви користовуються на пiдприсмствi, подiлена на загальну

| кiлькiсть основних засобiв та помножена на l00) складае: - 99 Yо,

| 
Ступiнь зносу основних засобiв (розраховуеться як сума накопиченого

| 
зносу основних.засобiв подiлена на первiсну (переочiнену) BapTicTb

| основних засоOlв та помножена на l00) по групах станом на

|31.12.20l7p. : Булинки, споруди та передавальнi пристроТ - 25 %,
Машини та обладнання - 68%, Транспортнi засоби - 70 О/о, lнструменти,
прилади - 44 о/о. мнмА - 87%. Bci ocHoBHi засоби товариства е його
власнiстю, KpiM сховища (цивiльноi оборони) що знаходиться на
зберiганнi. Товарисгво самостiйно визначас термiни та умови не тiльки
користування майном. а й володiнням та розпорядження ним. OcHoBHi
засоби Товариство мас HaMip використовувати на протязi перiолу. у
який вони будуть брати участь у проuесi виробництва або поставки
ToBapiB, 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 iH. об'сктiв
основних засобiв, що призведе до збiльшення майбутнiх економiчних
вигод вiд iх використання (у тому числi й збiльшення строку
використання), нiж попередньо очiкувалось. TepMiH користування
основними засобами виробничого i невиробничого призначення вiд l
до 50 poкiB. Групи визначаються в за,лежностi вiд технiчного
використання з наступними сроками використання: - будiвлi - 50 poKiB;
- машини та обладнання - 25 poKiB; - транспортнi засоби - 15 poкiB; -
iнструменп.l, прилади! iHBeHTap - 25 роки; - iншi ocHoBHi засоби - l2
poKiB. Умови користування основними засобами - вiдповiдно до
виробничих потреб товариства. У 20l7p. було здiйснено придбання
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об'сктiв основних засобiв загальною вартiстю 4 824 тис. грн. За 2017р.
лiквiдовано основних засобiв за первiсною вартiстю 863 тис. грн. (знос
- 657 тис.грн.). Нарахування амортизацiТ основних засобiв (KpiM
МНМА) здiйснюеться за прямолiнiйним методом. У 20l7 роцi
нарахована амортизацiя основних засобiв у cyMi З 2З5 тис,грн.
Амортизацiя МНМА у 2017 рочi нараховуеться у розмiрi l00% iх
BapTocTi у першому мiсяцi використання обlсктiв. Станом на
З|.l2,20l7р.: - основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi
чинним законодавством обмеження права власностi. не мас. KpiM
сховища (цивiльноТ оборони) що знаходиться на зберiганнi; -
оформлених у заставу основних засобiв не мае. У податковiй заставi не
знаходяться. - цiпiснi майновi комплекси товариством не орендуються.
- утрачених внаслiдок надзвичайних подiй у 2017 роцi основних засобiв
не мас. lнвентаризацiя об'еtоiв основних засобiв проводилась на
пiдпри€мствi станом на 1 листопада 20l7p. (наказ Ns397 вiд
20.10.20l7р. "Про проведення iнвентаризацiТ статей балансу").
надлишкiв та нестач основних засобiв не виявлено.

, чистих активlв емlтецта
Найменyвання показника за звiтнцй пеDiод За попереднiй перiод

Розрахункова BapTicTb чистих активiв
(тис.грн)

55 12з 45 991

Статутний капiтал (тис.гDн) 24 888 24 888
Скоригований статутний капiтал
(тис.грн)

24 888 24 888

опис BapTicTb чистих акгивiв ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ДЛМдЗН7Й НСТРУМtЕtlГ
станом на З1.12.20lr'7 р. складас 55123 тис.грн. Розрахунок BapTocTi чистих активiв
акцiонерних товариств здiйснюеться згiдно Методичних рекомендацiй ,ЩержавноТ KoMicii
з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення BapTocTi чистих активiв вiд
l7.11.2004p. М485. Пiд вартiсtю чистих активiв акцiонерного товариства розумiсться
величина, яка визнача€ться шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до
розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Заявлений Статутний
капiтал становить 24888 тис.грн. Неоплаченого капiта:rу на кiнець звiтного перiоду не
мае.

Висновок Станом на З1.12.2017 р. сума чистих активiв бiльша статутного капiталу, та вiдповiдае
вимогам п. З ст. 155 Цивiльного Кодексу УкраТни зi змiнами та доповненнями.

3. Iнфопмацiя пDо зобовlязання та забезпечепня eMiTeпTa

Види зобов'язань ,Щата
виникнення

непогашена
частина

боргу (тис.
грн)

Вiдсоток за
користування

коштами
(вiдсоток рiчних)

!ата
погашення

Кредити банку х 0 х х
у тому числi:

Зобов'язання за цiнними паперами х 0 х х
у тому числl:

за облiгацiями (за кожним власним
випуском): х 0 х х
за iпотечними цiнними паперами (за
кожним власним випуском):

х 0 х х
за сертифiкатами ФОН (за кожним
власним випуском):

х 0 х х
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за вексеЛями (всього) х 0 х х
за iншими цiнними паперами (у тому
числi за похiдними цiнними
паперами) (за кожним видом):

х 0 х х

за фiнансовими iнвестицiями в
корпоративнi права (за кожним
видом):

х 0 х х

Податковi зобов'язання х ,784 х х
Фiнансова допомога на зворотнiй
ocHoBi х 0 х х
Iншi зобов'язання та забезпечення х l4 808 х х
усього зобов'язань та забезпечень х 15 59z х х
опис ПростроченоТ заборгованостi перед бюджетом Товариство не

мае.

.Що 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.
Прострочених зобв'язань немаг.
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ХIV.,Вiцомостi щодо особливоТ iнформацii та iнформацiI про iпотечнi цiннi
папери, хIo виникала протягом перiод

.Щата
виникнення

подiТ

.Щата опрплюднення
Повiдомлепня

(Повiдомлення про
iнформацiю) у

загальнодосryпнiй
iнформацiйнiй базi

даних KoMicii

вид iнформацii

l z з
zз,01.20,17 24.01,z0l7 Вiдомостi про прийняття рiшення прБЪиЙаrу ливiлББ
z5.0\.2017 26.0l.201,7 вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить ю i бiльше

вiдсоткiв голосуючих акцiй
зl,0з.z0\1 0з ,04.z0l7

1 1.04.2017 1z,04,20|,7 Вiдомостi про прийнятгя рiшення про попередпс 
"адапп" 

з.одi
на вчинен ня значних лравочинiв

l l .04.2017 1з.04.2017 вiдомостi про змiну складу посадових осiб eMiTeHTa
1з,04.201,| 14.04.2017 вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтеята
19.09.2017 20.09.201,7 вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на

вчинення значних правочи HiB
25,10.z01,| 26.|0.2017 вiдомостi про прийнятгя рiшення про попередне надання згоди

на вчинен ня значних правочинiв
25,|0,2017 26.10 -201,| вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на

вчи нення значних правочинiв
0l .l 1.2017 02.1l,20I',7 Вiдомостi про змiну tипу акчiонерного то"аристм
zз.l1.2017 24.11.20\7 Вiдомостi про прийняття рiшеннrr про надання згоди на

ачи нення знач них правочинiв

Iнформацiя про стан корпоративного управлiння
ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ

Який орган здiйснював ресстрацiю акцiонерiв участi в загальних зборах акцiонерiв
останнього

кiлькiсть загальнцх зборiв було проведено за мпнyлi три nokrr?
Ns з/п PiK Кiлькiсть зборiв, усього У тому числi позачергових

1 20l5 l 0
2 20lб 2 l
J 201'7 з 2

Реестрацiйна комiсiя, призначена особою, що скликаrrа загшrьнi

Акцо

JJ

Так Hi

х
х

Депозttгарна установа х
Iнше
(запишiть)



Якi

Так Hi
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку х
Акцiонери, якi володiють у сукупностi бiльше нiж l0 вiдсоткЬ х

У який спосiб вiдбувалось голосування з питань порядьт денного на загальнпх зборах
останпього Dазч?останпього

Так Hi
Пiдняттям карток х
Бюлетенями (таемне голосування) х
П iднятгям рук х
Iнше
(запишiть)

чп проводились у звiтному роцi загальнi зборп акцiоперiв у формi заочного голосуван
(TaK/Hi)? Hi

у склшкання позачергових загальних зборiв зазначаються ii iнiцiато
Так Hi

Наглядова рада х
Виконавчий орган х
Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) х
Акцiонери (акцiонер), якi на день подан}ш 

"""оги 
сукуп"Й

власниками 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй товариства
Iнше (зазначити)

У разi скликання, але це проведення рiчних (чергових) загальнпх зборiв зазначаеться
прпчина ii непроведенняз

у разi скликання, дле не проведецня позачерговпх загальних зборiв зазпачаеться trрпчица
i.x пепроведення:

лп ocHoBHi причини ск.lикання ocTaнHix позач iB?
Так Hi

Реорганiзацiя х
Додатковий випуск акцiй х
Унесення змiн до статуту х
Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу
товариства х
Прийняття рiшення про зменшення стат)лного капiтму
товариства х
Обрання або припинення повновФкень голови та членiв
наглядовоТ ради х
обрання або припинення повновaDкень членiв виконавчого
органу х
Обрання або припинення повновzDкень членiв ревiзiйноГkомiсii
(ревiзора) х
Делеryвання додаткових повноважень наглядовiй радi х

Iнше
(запишiть)

прийнятrя рiшень про змiну типу товариства з публiчного на приватне,
про попередн€ надання згоди на вчинення значних правочинiв

з4



наглядово за HaJIBHocTi)?

(осiб)
Кiлькiсть членiв наглядовоi ради, у тому числi: 5
членiв наглядовоi ради _ акцiонерiв 2
членiв наглядовоi ради - представникiв акцiонерiв J
членiв наглядовоi ради - незалежних директорiв 0
.lленiв наглядовоi ради - акцiонерiв, що володiють бiльше нiж 10 вiдсотками
акцiй 2

членiв наглядовоi ради - акцiонерiв, що володiють менше нiж lO вiдсотками
акцiй 0

членiв наглядовот ради - представникiв акцiонерiв, що володiють оiльше нiж
l0 вiдсотками акцiй _)

членiв наглядовоi ради - представникiв акцiонерiв, що володiють меr-е нiж
l0 вiдсотками акцiй 0

Чп

ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ

Який

Скiльки разiв па piK вiдбувалпсь засiдання наглядовоi ради? 24

Якi саме комiтети створено в складiсаме ко в наг за
Так Hi

Стратегiчного гlланування х
Аудиторський х
З питань призначень i винагород х
Iнвестицiйний х
Iнше (запишiть) у складi наглядовоi рали KoMiTeTiB не створено

у склмi наглядовоТ ради KoMiTeTiB не створено

Iпформацiя щодо компетентносIi та ефектпвностi комiтgгiв:

Iнформацiя стосовно кiлькостi засiдань та якшх саме KoMiTeTiB паглядовоi радп:

Чп створено в акцiоперному товариствi спецiальну посаду корпоратпвного секретаря?
(TaK/Hi) Hi

Яким чином визначасться розмiр винагороди членiв наглядовоi ради?

наглядова
Так Hi

qддеду х
ОрганiзацiТ х
.Щiяльностi х
Iнше
(запишiть)
Iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi наглядовоТ рiдЦ*ожrою чr,е"u
наглядовоi ради), а також iнформацiя щодо виконання наl,Jrядовою радою поставлених
завдань
Наглядова рада не проводила самооцiнку

з5



Так Hi
Винагорода е фiксованоry сумою х
Винагорода е вiдсотком вiд чистого прибlтку або збiльшення
ринковоi BapTocTi акцiй х
Винагорода виплачуеться у виглядi цiнних паперiв товариства х
Члени наглядовоi ради не отримують винагороди х
Iнше
(запишiть)

Розмiр винагороди членiв наглядовоТ ради встановлюеться зaгаJIьними
зборами акцiонерiв

якi з вимог до члеяiв наглядовоi ради впкладенi у внутрiшяiх докryментах акцiонерпого
това

Так Hi
Гатузевi знання i досвiд роботи в галузi х
Знання у сферi фiначсiв i менеджменту х
Особистi якоgтi (чеснiсть, вiдповiда.пьнiсть) х
Вiдсутнiсть конфлiкту iHTepeciB х
Граничний BiK х
Вiдсутнi будь-якi вимоги х
Iнше (iапишiть)
Вимоги передбаченi ст. 62 Закону Украiни ''Про акцiонернi
товариства",

х

Колп останнiй раз було обрано нового члена наглядовоi ради, яким чином BiH ознайомився
зi своiiми обов'язками?та язками

Так Hi
новий член наглядовот ради самостiйно ознайомився зi змiстом
вн)трiшнiх документiв акцiонерного товариства х
Було проведено засiдання наглядовоi ради, на якому нового
члена наглядовоi ради ознайомили з його правами та
обов'язками

х

.Щля нового члена нагJUIдовоi ради було органiзовано спецiа,rьне
навчання (з корпоративного управлiння або фiнансового
менеджменту)

х

Ycix членiв наглядовоТ ради було переобрано на повторнйй
строк або не було обрано нового члена х
Iнше
(запишiть)

Чи створено у вашому акцiонерному товариствi ревiзiйну комiсiю або введено посаду
ревiзора? (так, створено ревiзiйну комiсiю / так, введено посаду ревiзора / Hi) так. cr.BopeHo
ревiзiЙну комiсiю
Якщо в товариствi створено ревiзiйну комiсiю:
кiлькiсть членiв ревiзiйноi koMicii 3 осiб.
Скiлькш разiв на piK у середньому вiдбувалися засiдання ревiзiйноi KoMicii протягом
ocTaHHix трьох poKiB? 3

ВИповйно дО статутУ вашогО акцiонерногО товаристваl до компетенцii якого з органЬ
(загальних зборiв акцiонерiв, наглядовоi ради чи впконавчого органу) ,-"*"r"
вирiшешня кожного з цих питань?
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Зага.льн
i збори
акцiоне

piB

Наглядов
а рада

Виконав
чий

орган

Не
належит

ьдо
компете

нцii
жодного
органу

Визначення основних напрямiв дiяльностi
1lцlатегii)

так Hl Hl HI

Затвердження гlланiв дiяльностi (бiзнес-
планiв) Hl так Hl Hl

Затвердження рiчного фiнансового звiту, або
балансу, аýо бюджету так Hl Hl Hl

Обранrrя та припинення повновФкень голови
та членiв виконавчого органу Hl так Hl Hl

Обранrrя та припинення повноважень голови
та ч.llенiв наглядовоТ ради

так Hl Hl Hl

Обрання та припинення повновaDкень голови
та членiв ревiзiйноi KoMicii так Hl Hl Hl

Визначенrrя розмiру винагороди для голови
та членiв виконавчого органу н1 так Hl Hl

Визначення розмiру винагороди для голови
та членiв наглядовоi ради

так Hi Hi Hl

Прийняття рiшення про притягнення до
майновоi вiдповiдальностi член iB
виконавчого органу

Hl так Hi Hl

Прийнятrя рiшення про додатковий випуск
акцiй так Hl Hl Hl

Прийняття рiшення про викуп. ремiзацiю та
розмiщення власних акцiй так Hl Hl Hl

Затвердження зовнiшнього аулитора н1 так Hl Hl
Затвердження договорiв, щодо яких icHye
конфлiкт iHTepeciB Hi Hi Hi так

чш мiстпть стаryт акцiонерного товарпства положення, яке обмеrкryс повповаження
виконавчогО органу прпймати рiшення про укладення договорiв, враховуючи ix суму, вiд
iMeHi акцiоперного товарцства? (TaK/Hi) так

чи мiстпть стаryт або внутрiшнi докумепти акцiонерного товариства положенпя про
конфлiкт iHTepeciB, тобто суперечнiсть мiж особцстимп iнтересамп посадовоi особп або
пов'язаних з цею осiб та обов'язком дiяти в iHTepecax акцiонЪрного товарпства?(так/нi) Hi

Якi ентп сгвi?
Так Hi

Положення про зага,тьнi збори акцiонерiв х
Положення про наглядову раду х
Положення про виконавчий орган х
положентlя про посадових осiб акцiонерного ,омрrслва х
Положення про ревiзiйну комiсiю (або ревiзора) х
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Положеяня про акцii акцiонерного товариства х
Положентlя про порядок розподiлу прибутку х
Iнше (запишiть) Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiею

Якпм чипом акцiонери можуть отримати таку iнформацiю про дiяльнiсть вашого
ого товаDиств,

Iнформацiя
розповсюджу€

ться на
загzчIьних

зборах

Публiкует
ься у
пресi,

оприлюдн
юеться в
загальнод
оступнiй

iнформацi
йнiй базi

даних
нкцпФр
про ринок

цiнних
паперiв

.Щокументи
надirються

для
ознайомлен

ня
безпосеред

ньо в
акцiонерно

му
товариствi

КопiТ
докумен

TiB
надають

ся на
зzlпит

акцiонер
а

Iнформацi
я

розмiщует
ься на

власнiй
iHTepHeT-
сторiнцi

акцiонерн
ого

товариства

Фiнансова звiтнiсть,
результати дiяльносгi

так так так так так

Iнформацiя про
акцiонерiв, якi
володiють l0 вiдсоткiв
та бiльше статутного
капiталу

Hl так так так так

Iнформацiя про скJIад
органiв управлiння
товариства

так так так так так

Статут та внlтрiшнi
документи

так Hl так так так

Проюколи загальних
зборiв акцiонерiв пiсля
iх проведення

Hl Hl так так так

Розмiр винагороди
посадових осiб
акцiонерного
товариства

так Hl так так Hl

Чш готус акцiоперне товариство фiпапсову звiтнiсть у вiдповiдностi до мiжнародних
стапдартiв фiнансовоi звiтностi? (TaK/Hi) так

Скiльки разiв на piK у середньому проводилися аудпторськi перевiркп акцiонерного
зовнlшнlмства хм

Так Hi
Не проводились взага..l1 х
Менше нiж раз на piK х
Раз на piK х

ocтaHHrx KiB?
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о lшення зовнiшнього аYдитоDа?
Так Hi

Зага,rьнi збори акцiонерiв х
Наглядова рада х
Виконавчий орган х
Iнше
(запишiть)

ло змiнеяо аудптора?
Так Hi

Не задовольняв професiйний piBeHb х
Не задовольняли умови договору з аудитором х
Аудитора було змiнено на вимогу акцiонерiв х
Iнше
(запишiть)

за рiшенням Наглядовоi ради

Чц змiнювало акцiонерне товарпство зовнiшнього аудптора протягом ocTaHHix трьох
poKiB? (TaK/Hi) так

З якоi

з iнiцiативш яr(ого оргапy ревiзiйна комiсtя перевrDку остапнього
Так Hi

з власноi iнiцiативи х
За дорученням зага,rьних зборiв х
За дорученням наглядовоТ ради х
За зверненням виконавчого оргqну х
На вимогу акцiонерiв, якi в сукупностi володiють понад Ю
вiдсоткiв голосiв х
Iнше
(запишiть)

ревiзiйна комiсiя проводила перевiрки тiльк" з впйrоi БfrБй

Чи отримувало ваше акцiонерне товарпство протягом останнього року платнi посJIуги
копсультантiв у сферi корпоративного управлiнпя чи фiнансового менедrкмепту? (TaK/Hi)
Hl

ЗАЛУЧЕННrI IНВЕСТИЦЙ ТА ВДОСКОНАJIЕНIIЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛIННЯ

з9

Якпй орган здiйснював перевiрки фiнансово-господарськоi дiяльностi акцiонерпого
товд в

Так Hi
Ревiзiйна комiоiя (ревiзор) х
Наглядова рада х
вiддiл внутрiшнього аудиту акцiонерного товариства х
Стороння компанiя або стороннiй консуJIьтант х
Перевiрки не проводились х
Iнше
(запишiть)

iншi органи не здiйснювали перевiрку фiнансово-гЪЙодарiйБТ
дiяльностi товариства в минулому роцi



Ч, n,"u"y. ваше акцiонерне товариство залучитп iнвестицii кожним з цпх способiв

Так Hi
Випуск акцiй х
Випуск депозrтгарних розписок х
Випуск облiгацiй х
Кредити банкiв х
Фiнансування з державного i мiсцевих бюджетiв х
Iнше (запишiть)

чп плануе ваше акцiонерне товарпство залучпти iноземнi iнвестицii протягом наступних
х

Так, уже ведемо переговори з потенцiйним iHBecTopoM
Так, п,rануемо розпочати переговори
Так, гшанусмо розпочати переговори в наступному роцi
Так, плануемо розпочати переговори протягом двох poKiB
Hi, не плануемо змучати iноземнi iнвестицii протягом наступних
трьох poKiB
не визначились х

Чп планус ваше акцiонерне товарпство включпти власнi акцiiдо лiстинry фопдових бiрж
протягом наступних трьох poKiB? (так/нi/пе впзначились) ф

Чи змiнювало акцiонерне товарпство особу, яка веде облiк прав власностi па акцiiу
депозптарнiй спстемi УкраiЪп протягом ocTaHHix трьох poKiB? (TaK/Hi) Hi

Чи мае акцiонерне товариствО власний кодекс (принципи, правила) корпоратItвного
управлiння? (TaK/Hi) Hi

у разi наявностi в акцiонерного товариства кодексу (принцппiв, правил) корпоратпвного
управлiпня BKa:KiTb дац'його прийняття: ; яким органом управлiння прийнятий:
Товариство не мас власного кодексч корпоративного чпDавлiння

чш опрплюднено iнформацiю про прийняття акцiоперним товариством кодексу
(прпнцшпiв, правил) корпоративного управлiпня? (TaK/Hi) Hi; укажiть яким чином його
оприлюднено:

Вкажiть iнформацiю щодо дотрпмання/недотрпмання кодексу корпоративпого управлiння(прпнципiв, правпл) в акцiонерпому товариствi (з посlлланням на джерело розмiщення ii
тексry), вiдхrrлення та прпчини такого вiдхилення протягом року:

Звiт про корпоративне управлiння

1. Вкажiть мету проваджепня дiяльностi фiнансовоi усганови
2. Перелiк власникiв icToTнoi учасгi ý тому числi осiб, що здiйснюють кон,r.роль за
фiвансовою установою) (для юридичших осiб зазначаються: код за еДрпоу,
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найменування, мiсцезнаходжепня; для фiзичних осiб - прiзвища, iмепа та по батьковi), Ix
вiдповйпiсть встановленим законодавством впмогам та змiнд ii ск.паду за piK
3. Вкажiть факти порушення (або про вiдryтнiсть таких фактiв) "r""оr" 

-наглядовоi 
радита впкопавчоГо оргаяУ фiнансовоi усТанови внутрiШнiх правил, що прпзвело до заподiяння

шкодп фiшансовiй устаповi або споживачам фiнансових послуг
4. Вкажiть про заходи вплпву, застосоваяi протягом року органами державноi влади до
фiнансовоi установи, у тому числi до членiв ii наглядовоi рпд" 'n 

."*о"Йчого оргапу, або
про вiдсlтнiсrь такпх заходiв
5. Вкажiть про наявнiсть у фiнансовоi установп системи
ключовi характерпстикп або про вiдсутяiсть Takoi системп

управлiння ризиками та iT

б. BkarkiTb iнформацiю про результати фlнкцiопування протягом року системп
впутрiшнього аулиry (контролю), а також данi, зазначенi * ,rp"rir*r* до фiпансовоТ та
консолiдовапоi фiшансовоi звiтностi вйповiдпо до положень (стЪндартiв) бухiалтерського
облiку
7. Вкажiть фактп вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевпIi{у€ встановленпй
у cTaryTi фiпаясовоi установи розмiр, або про ix вiдсутнiсть
8. ВкажiтЬ результати оцiнкп активiв у разi ii купiвл!продажу протягом року в обсязi, що
перевпщу€ встановлений у сгаryтi фiнансовоi установп розмiр
9. Вкажiть iнформацiю про операцii з пов'язапимп оaоЪ"rr, в тому числi в межах однiеi
промпслово-фiнапсовоi групи чп iншого об'сдшапня, проведенi протягом року (така
iпформацiя не е комерцiйною тасмницею), або про ii вiдсутнiсть
10. Вкажiть iнформацiю про впкористанi рекомендацii (вимоги) органiв, якi здiйснюють
державне реryлювапня рипкiв фiнансових послуг, щодо аудпторського висновку (звiту)
11. Вкажiть iнформацiю про зовнiшнього аудитора наглядовоi ради фiпансовоi y".o"oun,
пршзначеЕого протягом року (для юридичпоi особп зазначаються: код за €!РПОУ,
найменування, мiсцезнаходясецня; для фiзичноi особш - прiзвнще, iм'я та по батьковi)
12. Вкажiть iпформацiю про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторськоi дiяльностi
кiлькiстЬ poKiB, протягОм яких нада€ аудиторськi послуги фiнансовiй усгановiперелiк iнших аудиторських пос.туг, що цадавалfiся фiнансовiй ycTaHoBi протягом

року
випадкп виникнення копфлiкry iHTepeciB таlабо сумiщепня вцконання функцiйвнутрiшпього аудитора
ротацiю аулпторiв у фiнансовiй ycTaHoBi протягом ocTaHHix п'яти poKiB
стягненпя, застосованi до аудитора Аудпторською палатою Украiни протяI.ом року,та фаюи поданпя яедостовiрноi звiтносIi фiпансовоi устапови-, що ЪЦru"рд*""ч

аудиторським висцовком (звiтом), виявленi органамп, якi здiйснюють лержавне
реryлювання рппкiв фiнансових послуг
l3. Вкажiть iнформацiю щодо захцсту фiпапсовою установою прав спожl|вачiв фiнашсовихпослуг, зокрема:

наявнiсть мехапiзму розгляду скарг
прiзвпще, iм'я та по батьковi працiвнпка фiнансовоi установи, уповноваженого

розглядатц скарпl
стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надашпя

фiнапсовшх послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволецих
скарг)

ttаявнiсть позовiв до суду стосовно наданпя фiнансових пос.lryг фiнансовою
установою та результатн ii розгляду
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хч. oмocTl п диторський висновок (звiт
1 Найменування аудиторськоi фiрми

(П.I.Б. аудитора - фiзичноi особи -
пИприемця)

Товариство з обмеженою
вiдповiдал ьнiстю "Сi чень-

Аудит"
2 Код за €ДПОУ (реестрачiйний номер

облiковоi картки платппка податкiв -

фiзичноi особи)

з2996030

з Мiсцезнаходження аудиторськоi фiрми,
аYдитора

YKpaiH4 З6022, м. Полтава,
вул. Небесноi coTHi,91

4 Номер та дата видачi свiдоцтва про
включення до Реестру аудиторських
фiрм та аудиторiв, виданого
Аудиторською палатою УкраiЪи

номер: З422, джа видачi:
24.06.2004

5 Ресстрацiйний номер, серiя та номер,
дата видачi та строк дii свiдоцтва про
внесеЕня до Ресстру аудиторських
фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних
yчасникiв ринкy цiнних паперiв

6 Номер та дата видачi свiдоцтва про
вiдповiднiсть системи контролю якостi,
виданого Аудиторською палатою
Украiпи

номер: 0617, дата видачi:
28.0,1.20|6

7 Звiтний перiод, за який проведено
аудит фiнансовоi звiтностi

з 01.0 1.2017 по З1.12.2017

8 Щумка аудитора (01 - безумовно
позитивна;02 - iз застереженням1 03 -
негативна; 04 - вИмова вiд
висловлення дyмки)

01 - безумовно позитивна

9 Пояснювальний параграф ý разi
наявностi)

10 Номер та дата договору на проведення
аYдиту

номер: 48, дата: 1,З.07.201'7

11 .Щата початку та дата закiнчення
аYдиту

дата початку: 12.02.2018, дата
закiнчення: 01.03.20 1 8

|2 .I[aTa ачдиторського висновкy (звiтч) 01.0з.2018
1з Розмiр винагороди за проведення

рiчного аудитy, г|)н
l5 000,00
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ХV[. Текст иторського в зв
1 Найменування аудиторськоi фiрми

(П.I.Б. аудитора - фiзичноi особи -

пiдприсмця)

Товариство з обмеженою
вiдп овiдал ьн iстю "сiчень-

Аудит"
2 Код за €ДПОУ (реестрачiйний номер

облiковоi картки платника податкiв -

фiзичноi особи)

з29960з0

з Мiсцезнаходження аудиторськоi фiрми,
аудитора

З6022, м, Полтава, вул.
Небесноi coTHi, 91

4 Номер та дата видачi свiдоцтва про
включення до Ресстру аудиторських
фiрм та аудиторiв, виданого
Аyдиторською палатою Украiни

номер: З422, дата видачi:
24.06,2004

5 Реестрацiйний номер, серiя та номер,
дата видачi та строк дii свiдоцтва про
внесення до Реестру аудиторських
фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних
yчасникiв ринкy цiнних паперiв

6 Номер та дата видачi свiдоцтва про
вйповiднiсть системи контролю якостi,
виданого Аудиторською палатою
Украiни

номер: 0617, дата видачi:
28.07.2016

7 Звiтний перiод, за який проведено
аyдит фiнансовоi звiтностi

з 01.01.2017 по З|.|2.201'7

8 Щумка аудитора (01 - безумовно
позитивна;02 - iз застереженням1 03 -
негативна; 04 - вiдмова вiд
висловлення дyмки)

01 - безумовно позитивна

9 Пояснювальний параграф ý разi
наявностi)

10 Номер та дата договору на проведення
аудиту

номер: 48, дата: lЗ.0'7.2011

11 .Щата початку та дата закiнчення
аудиту

дата початку: |2.02.20|8, джа
закiнчення: 0 1.0з.20 1 8

|2 Дата аудиторського висновкy (звiтч) 01.03.2018
13 Розмiр винагороди за проведення

рiчного аyдитч, грн
15 000,00

|4 Текст аудиторського висновкy (звiту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фiнансовоi звiтностi IIРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
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"ПОЛГАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IHCTPYMEHT'' за piK, що закiнчився З 1 грулня
2017 року.

Адресат:

Звiт незалежного аудитора призначаеться управriнському персонац/ та
власникам цiнних паперiв ПрДТ "ПОЛТДВСькиЙ дJtмдзнI,Й
IHCTPУMEHT" дltя подання до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацii eMiTeHToM.

звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

Основа для думки

Ми вiдповiдно до Мiжн сА

Щумка

Ми, незалежна аудлrгорська фiрма ТОВ "С'чень-Аудит" (свiдоцтво про внесенюI
до Реестру суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi Ns3422дiйсне до 2l травня20]19
року) згiдно з договором Nэ 48 вiд 13.07,2017р., провели аудит фiнансовоi
звiтностi IIривАтного АкtIIонЕрного товАриствА "полтАвськlй
АЛМАЗНИЙIНСТРУМЕНТ" (''компаliя''), що складасгься зi звiry про
фiнансовий стан на З 1 грулня 2017 р., звiту про сукуrший дохiд, звiту про змiни у
власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за pik, що закiнчився
зазначеною датою, i примiток до фiнансовоi звiтносгi, вкJIючаючи стислий
ви кJIад значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що дода€ться, вiдображас достовiрно, в ycix
суттевих аспектах фiнансовий стан компанii на 31 грудня 2О17 р,, ii фiнансовi
результатИ i грошовi потоки за piK, щО закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ).
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Нашу Ьiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викJIадено в роздiлi
"Вйповйальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi" нашого звiту. Ми е
незалежними по вiдношенню до компанii згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з Мiжнародrих стандартiв етики для бухга_irтерiв (Кодекс
РМСЕБ) та етичними вимогЕlми, застосовItими в УкраiЪi до нашого аудиту
фiнансовоI звiтностi, а також виконаlIи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е

достатнiми i прийнятними для використалня ik як основи для нашоi думкz.

Ключовi питанЕя аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були
найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточнлй
перiод. Щi питаrrня розглядались у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi
в цiлому та враховувчrлись при формlъаннi думки щодо Hei, при цьому ми не
висловлюемо окремо1 д}мки щодо цих питань.

Ми визначили, що немае ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд
надати в нашому звlт1.

Iнформачiя, що не € фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудиюра щодо Hei

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша
iнформацiя скJIадаеться з iнформацii, яка мiститься в Рiчнiй iнформацii про
eMiTeHTa за 20|7 piK ("Рiчний звiт компаrrii"), але не мiстить фiнансовоi звiтностi
та нашого звiту аудитора щодо Hei.

напrа думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та
ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненоgгi щодо цiеi iншоi
iнформацii.

У зв'язку з наIпим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiда.,rьнiспо е
ознйомитися з iншою iнформацiсю та при цьому розглянути, чи icHye суттсва
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядае
такою, що мiсгить суттеве викривлення. Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи
ми доходимо висновку, що icнye сутгеве викривJ,IеIIня цiеi iншоi iнформацii, ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно
було б включити до звiту.
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звlтност1 управлlнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi
компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocнoBi, розцриваючи, де
це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяrьностi, та
використовую!м приrryщення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухга.,чтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiцський персонал або плануе
лiквiдувати копшанiю чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реаrrьних
,rльтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нaгJUIд
за процесом фiнансового звiryвання компанii.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персонаJry та тих, кого надiлено найвищими
повнов€Dкеннями, за фiнансову звiтнiсть

вiдповiдно до Мiжнароднlл< стандартiв фiнансовоi звiтностi та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для
того, щоб забезпе.тити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих
викриыIень внаслiдок шахрайства або помилки,

достатнiми та прийнятними истання rx як основи для Harlroi думюл.

викриыIень внаслtдок шахрайства або помилки, При складаннi фiнансовоi
звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдаrrьнiсть за оцiнку здатностi

ВiдповИшьнiсть аудитора за аудит фiнаrrсовоi звiтностi

наrтrц1,4ц цiлями е отримztння об?рунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
} чiлому не мiститЬ суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помиllки,
та випуск звiту аудиторц що мiстить н.шпу думку. Об?рунтована впевненiсть е
високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, проведений
вiдповiдно до МСА" завжди виявить сутт€ве викривлення, якщо воно icHye.
викрrвлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттевими, якщо окремо або в суrсупностi, як об?рунтовано
очiкуеться, вони можуть впливати на еконойчнi рiшення корЙсryвачiв, що
приймаоться на ocHoBi цiеi фiнаlсовоi звiтностi.

Виконуючл аудит вiдповИно до МСА, ми викорисlовуемо професiйне судження
та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:

- iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривпення фiнансовоi звiтностi
внаслiдоК шахрайства чи помилки, розроблясмО й виконуемо аудиторськi
процед}ри у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е
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Ризик Irевиявлення суттевого викривлення внаслiдок шахрайсгва е вишц.rм, нiж
для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердженшI або нехryвання
заходами внутрiшнього контролю;

- отриму€мо розумiння заходiв внутрirrшього контролю, що стосуються аудиту,
для розробки аудrторських процедур, якi б вiдповiдшtи обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

- оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформачii', зроблених управлiнським
персоналом;

- доходимо висновку щодо приинятностl використання управлlнським
персонсшом пригryщення про безперервнiсть дiяльностi, як основи для
бухга.гlтерського облiку та, на ocHoBi отримЕlних аудиторських доказiв, робимо
висновок, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б
пiд значний cyMHiB можливiсть компанii продовжити безперервну дiяльнiсть.
Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказalх, отриманих до дати нЕIшого
звiту аудитора. BTiM майбутнi подii або умови можуть примусити компанiю
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено нйвипцlми повноваженнями, iнформацiю
про запланов.lний обсл i час проведення аудиту та cyTTeBi аулиторськi
результати, включаючи буль-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiuшього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту,

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повновФкеннями,
твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо нgз€}лежностi, та
повiдомляемо 'rM про Bci стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано
вважатись т€lкими, що впливatють на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2010 р. протокол J\Ъ 5 та
Свiдоцтва про Щержавну реестрачiю юриди.+lоi особи виданого Виконавчим
KoMiTeToM Полтавськоi MicbKoi рали серiя АОО Ns 791757 змiнено
наймекування товариства з Закритого акцiонерного товариства "Полтавський
алмазний iHcTplTlt_eHT" на ПУБЛЧНЕ АКtЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВСЬКИИ АJIМАЗНИИ IHCTPYMEHT" з 26.04.20110 р. Згiдно рiшення
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загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.10.2017 року протокол Ns 17тавитягуз
единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприеьщiв та
громадських формувань ЛЪ 100З198348 вiд 01.11.2017 року змiнено
найменування товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"полтАвськиЙ АлмАзнlй tHcTpyMEHT,, на привАтнЕ АкцIонЕрнЕ
товАриство "полтАвськIй АлмАзниЙ IHCTPУMEHT,, з 01. 1 1.20 l 7
року.

Розрахунок BapTocTi чистих активiв акчiонерних ювариств здiйснюетъся згiдно
Методичних рекомендацiй Щержавноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового
ринку щодо визначення BapTocTi чистих активiв вiд 17.11.2004р. Ns485. Пiд
вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiсгься величина яка
визначаеться шляхом вирiжування iз сlми активiв, прийнятих до розрахунку,
суми його зобов'язань, прийнятих до розрах}тrку. Змвлений Статутний капiтал
становить 24888 тис.грн. Неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду не
мае. Таким чином, на З1,.12.20|7 р. сума чистих активiв бiльша статутного
капiталу, та вiдповiдае вимогам п. З ст. 155 Щивiльного Кодексу УкраiЪи зi
змiнами та доповненнями,

Пiд час виконilння завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо
виявлеЕня наявних суттсвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiсгю, що
пiдlягала ау диту, та iншою iнформацiею, що розкрива€ться та подаеться разом з
фiнансовою звiтнiстlо, була проведена перевiрка роздiлу звiту щодо
корпоративного управлiння на наявнiсть та достовiрнiсть iнформацii у звiтi. На
пiдставi наданих до аудиторськоi перевiрки документiв, ми можемо зробити
висновок, що iнформацiя про подii, якi вiдбулися протягом звiтного року та
мокуть вплинути на фiнансово-господарський стан eMiTeHTa та призвести до
змiни BapTocTi його цiнних паперiв i визначаються частиною rrершою статгi 41
Закону УкраiЪи "Про цiннi папери та фондовий ринок'', сво€часно
оприлюднюеться .

Час проведення аудиту з 12 лютого 2018 року по 01 березня 2018 року.
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,Щирекtор

Товариства з обмеженою

вiдповiдальнiстю "Сiчень-Аудит"
fIловецька

о. к.

УкраЪа, 36022, м. Полтавц вул. Небесноi CoTHi, 9 1

01 березня 2018 року

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо консолiдованоi фiншlсовоi звiтностi ПРИВАТноГо АкЦIоНЕРноГо
ТОВАРИСТВА

"ПОЛГАвСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ШСТРУМЕНТ'' за piK, що закiнчився 3 1 грулня
2017 potcy.

Адресат:

Звiт незалежного аудитора призначаеться управriнському персоналу та
власникам цiнних паперiв ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНIД7
IHCTP}MEHT" для под€lння до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацii eMiTeHToM.
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ýмка

Ми, незалежна аудиторська фiрма ТОВ "С'чень-Аудит" (свiдоцтво про BHeceHHrI
до Реестру суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi ЛЪ З422 дiйсне до 21 травня 201 9
року) згiдно з договором ЛЪ 48 вiд13.О7.2017р., провели ау ди,г консолiдованоi
фiнансовоi звiтностi tIРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"полтАв сЬкиЙ АлмАЗнlй IHсTpYMEHT" ("компанiя'' ), що складасться зi
звiту про фiнансовий стан на 3l грулня 20117 р., звiry про сукупний дохiд, звiry
про змiнИ у власномУ капiталi та звiry про рух грошових коurгiв за piK, що
закiнчився зtвначеною датою, i примiток до фiнаrсовоi звiтностi, включzlючи
стислий викJIад значущих облiковло< полiтик.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix
суттевих аспектах фiнансовий стан компанii на 31 грудня 2017 р., ii фiнансовi
результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно
до Мiжнароднлос стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ).

Основа для думки

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиry щсА).
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi
"ВИповiда.,,Iьнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi'' нашого звiry. Ми е
незалежними по вiдношенню до компанii згiдно з Кодексом етиюл професiйних
бухга.,чтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Код.*.
рмсЕБ) та етичними вимог€lI\4и, застосовцими в YKpaihi до нашого аудиту
фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповйно до ur*
вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отриманi нш{и аудиторськi докази
достатнiмИ i прийнятниМи для викориСтання'lх як основи дr" "а-оl'лу"*.

Звiт цодо ау диту фiнансовоi звiтностi

Ключовi питання аудиту

ключовi питання -це на наше дж б



найбiJъш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний
перiод. Щi питання розгJIядались у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi
в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо Hei, при цьому ми не
висловлюемо окремоi думки щодо цих питань.

Ми визначили, що немае ключових питilнь аудиту, iнформацiю щодо яких слЦ
надати в нашому звlтl.

Iнформацiя, що не е фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудиюра щодо Hei

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша
iнформацiя скJIадаеться з iнформацii, яка мiститься в Рiчнiй iнформацii про
eMiTeHTa за20|7 piK ("Рiчний звiт компанii"), але не мiстить фiнансовоi звiтностi
та нашого звiту аулитора щодо Hei.

няпrа думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншrу iнформацiю та
ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненоgri щодо цiеi iншоi
iнформацii.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е
ознйомитися з iншою iнформацiею та при цьому розглян}ти, чи icHye сутгсва
невйповiднiсть мiж iншою iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або наrцими
знанцями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядае
такою, що мlстить суттеве викривлення. Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи
ми доходимо висновку, що icнye суттеве викривJIення цiеi iншоi iнформацii, ми
зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно
було б вклю.мти до звiту.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персонаIry та тих, кого надiлено нйвищими
повновФкеннями, за фiнансову звiтнiсть

управлiнський персонаrr несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансовоi звiтностi
вiдповiдно до Мiжнароднлж стандартiв фiнансовоi звiтностi та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку упрашriнський персонм визначае потрiбною для
того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих
викривJIень внаслiдок шахрайсrва або помилки, При складаннi фiнансовоi
звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнrсу здатностi
компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розцриваючи, де
це застосо що безпеоеовностi лi
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використовуючи приrryщення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо }правлiнський персонсш або плануе
лiквiдувати коIrпrанiю чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реальних
аJIьтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвипцrми повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагJuIд
за процесом фiнансового звiryвання компанii.

Вiдповiда.пьнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

нашими цiлями е отримання об?рунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
у чiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки,
та випуск звiту аудитора що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть е
високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, проведений
вiдпоЬiдно до МСА9 завжди виявить сутIеве викривлення, якщо воно icHye.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано
очiкусться, вони можуть впливати на еконойчнi рiшення корисryвачiв, що
приймшоться ца ocнoBi цiеi фiнансовоi звiтностi.

Виконую.м ау.ш,lт вiлповЦно до МСА, ми викорисювуемо професiйне судження
та професiйний скептицизм протягом усього завд€lння з аудиту. KpiM того, ми:

- iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики сутгевого викриыIення фiнансовоi звiтностi
внаслiдоК шахрайства чи помилки, розробляемо Й виконуемо аудиторськi
процед}?и у вlдповlдь на цl ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е
достатнiш.r та прийнятними для використання tx як основи для нашоi думки.
Ризик невиявлення суттсвого викривлення внаслiдок шахрайсгва е вищим. нiж
дJUI викривJIення внаслlдок помlrпки, оскlльки шахрайство може вкJIючати
змову, пiдробrсу, навмиснi пропуски, неправильнi твердженшI або нехryвання
зсжодами внутрlшнього контролю;

- отримуемо розумiння заходiв внутрirrшього контролю, що стосуютьс я а!ди\l
дпя розробки аудrторських процедур, якi б вiдповiдали обставинаttд, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

- оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським
пepcoнaJIoM;

- доходимо висновку щодо використання управлlнським
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персоIiаJIом приtryщення про безперервнiсть дiяльностi, як основи дJuI
бухгалтерського облiку т4 на ocHoBi отримulних аудиторських доказiв, робимо
висновок, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй або p.toB, якi поставили б
пiд значний cyMHiB можливiсть компанii продовжити безперервну дiяльнiсть.
Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого
звiry аулитора. BTiM мйбутнi подii або умови можуть примусити компанiю
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

Ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвипцlми повноваженнями, iЕформацiю
про запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi
результати, вкJIючаючи бу.чь-якi сутгевi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю. виявленi нами пiд час ауд.lту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвипцIми повновФкеннями,
твердження, що ми виконапи вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та
повiдомляемо iM про Bci стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд |4,04,2010 р. протокол ЛЪ 5 та
Свiдоцтва про Державну реестрачiю юридичrоi особи видалого Виконавчим
KoMiTeToM Полтавськоi MicbKoi ради серiя АОО Ns 791757 змiнено
найменування товариства з Закритого акцiонерного товариства "Полтавський
алмазний iHc,TplM_eHT" на ПУБЛIЧНЕ АКtЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВСЬКИИАЛМАЗНИИ IHCTPYMEHT" з 2б.04.20l0 р. Згiдно рiшення
загальних зборiв акчiонерiв вiд 25.10.2017 року протокол Jф 17 та витягу з
€диного державного ресстру юридиtIних осiб, фiзичних осiб-пiдприеьпдiв та
громацських формувань N9 1 003 198з48 вiд 01 . 1 1 .20l 7 року змiнено
найменування товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛТАВСЬКИИ АЛМАЗНИИ IHCTPYMEHT" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
товАриство "полтАвськIй АлмАзниЙ IHсTPУMEHT,, з 0l. 1 1.20 1 7

року.

Розрахунок BapTocTi чистих активiв акцiонерних ювариств здiйснюсгься згiдно
Методичних рекомендацiй ,Щержавноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового
ринку щодо визначення BapTocTi чистих активiв вiд 17.1 1 .2004р. ЛЪ485. Пiд
вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiеться величина яка
визначаеться цшяхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку,

його зобов' ийнятих до заявлений кtlпlтzlл



становить 24888 тис.грн. Неоплаченого капiтапу на кiнець звiтного перiоду не
мае. Таким чиЕом, на 3I .|2.20|7 р. сума чистих активiв бiльша статутного
капiталу, та вiдповiдае вимогам п. З ст. 155 Щивiльного Кодексу УкраiЪи зi
змiнаtrли та доповненнями.

Пiд час виконzlння завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо
виявлення ЕfuIвних суттевих невiдповйностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиry, та iншою iнформацiею, що розкриваеться та подаеться разом з
фiнансовою звiтнiстю, була проведена перевiрка роздiлу звiту щодо
корпоративного управлiння на HMBHicTb та достовiрнiсть iнформацii у звiтi. На
пlдставl наданиХ до аудиторсЬкоi перевiркИ документiв, ми можемо зробити
висновок, що iнформацiя про подii, якi вiдбулися протягом звiтного року та
мокуть вплинути на фiнансово-господарський стан eMiTeHTa та призвести до
змiни BapTocTi його цiнних паперiв i визначаrоться частиною першою статгi 41
Закону УкраiЪи "Про цiннi папери та фондовий ринок'', своечасно
оприлюднюеться.

Час проведення аудиту з 12 лютого 2018 року по 01 березня 2018 року.

.Щиректор

Товариства з обмеженою

вiдповiдальнiстю " Сiчень-дудит"
Пловецька

о. к.

УкраiЪ4 З6022, м. Полтава, вул. Небесноi CoTHi, 91

01 березня 2018 року
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.Щата
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Пiдприсмство 'ПОЛТАВСЬкиЙ длмдЗниЙ за €!рпоу
IHCTPYMEHT"

Територiя Поптавська область, Полтава за КОДтуу
Оргапiзацiйно-
правова форма Акцiонерне товариство за КОПФг
господарювання
вид економiчноi_'- ---- .-' "'-' Виробництво абразивних виробiв за КВЕ!дtяльностI

Середня кiлькiсть працiвнпкiв: 2 l 6
Алреса, телефон: 36023 м. Полтава, вул. l_|iолковського, З4, 0532-50-З8-З4
Одиниця впмiру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (станлартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоТ звiтностi

Баланс
(Звiт про фiпансовпй стап)

на 31 . l2.20l7 р.
Форма Nэl

код{
01.01.20l8

зз804724

5з l0l00000

2з0

2з,9l

Код за д l80l001

Актив Код
рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiоду

1 2 з 4
I. Необоротнi активи

Нематерiальнi активи l000 59 1,I
первiсна BapTicTb 1001 8l9 822
накопичена амортизацiя l002 (760) (805)

Незавершенi капiтальнi iнвестицii i005 0 з 4,7,7

OcHoBHi засоби 1010 19 458 l8 509
первiсна BapTicTb 1011 з5 |42 з6,7,71
знос l012 15 684 ) ( 18 262)

Iнвестицiйна HepyxoMicTb l0l 5 0 0
первiсна BapTicTb l0l б 0 0
знос l017 (0) (0)

Довгостроков! бiологiчнi активи 1020 0 0
перiсна BapTicTb 1021 0 0
накопичена амортизацlя l0zz (0) (0)

.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших

пiдприсмств 10з0 l 42з 1 659

iншi фiнансовi iнвестицii l035 0 0
Довгострокова дебiторська заборгованiсть l040 0 0
Вiдстроченi податковi активи 1045 0 0
Iудsiл 1050 0 0
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати l060 0 0
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервIrих

1Рондах
1065 0 0
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Iншi необоротнi активи l090 0 0
Усього за розлiлом I l095 20 940 2з 662

IЮборотнi активи
Запаси 1 l00 8 з4z 12 з8l
Виробничi запаси 1101 6 0|2 8 800
Незавершене виробництво l 102 l 515 z збз
Готова продукцiя l l03 79l l 195
Товари l l04 2з
поточнi бiологiчнi активи l1l0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселi одержанi llz0 0 0
,Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи,
послуги 1 125 10 49з 7 зz|

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами l lз0 l0l 4 605
з бюджетом l l35 49,7 I z44
у тому числi з податку на прибуток 1 1зб 0 0
з нарахованих доходiв l l40 0 0
iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 0 0

Iнша по гочна дебiторська заборгованiсть 1 155 176 6 444
Поточнi фiнансовi iнвестицiТ l l60 0 0
Грошi та ii еквiваленти 1 165 13 946 15 058
Готiвка 1l66 0 0
Рахунки в банках ll67 lз 946 l5 058
Витрати майб)тнiх перiолiв l l70 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах l l80 0 0
Ч TOMV ЧИСЛ I В:

резервах довгострокових зобов'язань 1 l8l 0 0
резервах збиткiв або резервах належних виплат l l82 0 0
резервах незароблених премiй l l83 0 0
iнших страхових резервах l l84 0 0

Iншi оборотнi активи 1 190 0 0
Усього за роздiлом II l l95 зз 555 47 05з

IIl. Необоротнiактиви. утримуванi для продажу, та
групи вибуття l200 0 0

Баланс l300 54 495 ,70,1l5

Пасив Код
рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiоду

l 2 J 4
I. Власний капiтал

Зареестрований (пайовий) капiтал l400 24 888 24 888
Внески до незаресстрованого статутного капiталу l40l 0 0
Капiтал у дооцiнках 1405 0 0
[одатковий капiтал l4l0 674 82,I
Емiсiйний дохiд 141l 0 0
Накопиченi KypcoBi рiзницi 1412 674 827
Резервний капiтал l4l5 1 556 2248
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 l8 873 z,l |60
неоплачений капiтал l4z5 (0) (0)
Вилучений капiтал 14з0 (0) (0)
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lншi резерви 1435 0 0
Усього за роздiлом I l495 45 99l 55 12з

II.,Щовгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання l500 784 698
пенсiйнi зобов'язання l505 0 0
Довгостроковi кредити банкiв 15l0 0 0
Iншi дов|остроковi зобов'язання 15 l5 0 0
.Щовгостроковi забезпечен ня 1520 782 1 l18
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу l521 782 l 1l8
Цiльове фiнансування l525 0 0
Благодiйна допомога 1526 0 0
CTpaxoBi резерви 15з0 0 0
у тому числi:

резерв довгострокових зобов'язань l531 0 0
резерв збиткiв або резерв належних виплат l5з2 0 0
резерв незароблених премiй 15зз 0 0
iншi стра-човi резерви l534 0 0

Iнвестицiйнi контракти 1535 0 0
Призовий фонд l540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за роздiлом II 1595 l 566 1 816

IlI. Поточнi зобов'язання i забезпечення
KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв l600 0 0
Векселi виданi l605 0 0
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари. роботи. послуги 1615 з 435 9 41з
розрахунками з бюджетом l620 715 784
у тому числi з податку на прибуток l62l 4бJ 550
розрахунками зi страхування lбz5 2l9 220
розрахунками з оплати працi 16з0 8з9 829
одержаними авансами 16з 5 l 695 z 458
розрахунками з учасниками 1640 2з 5
iз внутрiшнiх розрахункiв l645 0 0
страховою дlяльнlстю 1650 0 0

поточнi забезпечення lбб0 0 0
,Щоходи майбутнiх перiодiв l665 0 0
Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв l670 0 0
Iншi поточнi зобов'язання 1690 l2 67
Усього за роздiлом III l695 6 938 1з,776
IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами,
утрим)aваними для продa;ку, та групами вибуття

1700 0 0
l{иста BapTicTb активiв недержавного пенсiйного фонду l800 0 0
Баланс 1900 54 495 70 715

Примiтки: 7. l. Нематерiальнi активи
Ком п'ютернi програмиЛiцензiТ

Первiсна BapTicTb на З1.12.20|7 р. 820 2
Накопичена амортизацiя на 31.12-2017 р. 804 1

Амортизация за 20l7 piK 44 1

Надiйшло за piK З -
Вибуття
Залишкова BapTicTb на З1.12.20lб р. 57 2

тис. грн.
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Залишкова BapTicTb на З l,l2.20l7 р. lб l

lнвентаризацiя нематерiальних активiв була проведена станом на 01.11.20l7 р.
За результатами iнвентаризаuiТ вiдхилень не виявлено,
За оцiнками Керiвництва пiдприемства критерiТ для знецiнення нематерiальних активiв вiдсутнi.
Переоцiнка нематерiальних активiв протягом 20l7 року не здiйснювалась.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховусться щомiсячно прямолiнiйним методом.

на балансi прАт 'полтАвськиЙ длмдзниЙ IHCTPУMBHT. на з|.12.2о17 р. рахуються
нематерiальнi активи первiсною вартiстю 74з тис,грн., що повнiстю замортизованi та продовжують
використовуватись,

7.2. Незавершенi капiтальнi iнвестцiТ

На 31.12.2017 року на Балансi ПрАТ незавершенi капiтальнi iнвестицii в cyMi З 477 тис.грн-

7.3. OcHoBHi засоби
Земельнi дiлянки Будинки, споруди та передавальнi пристроi
Машини

та обладнання Транспортнi засоби Iнструменты, прилади, iHBeHTap Бiблiотечнi фонди
Малоцiннiнеоборотнiматерiальнiактиви Всього

Первiсна BapTicTb на 31.12.2016 р. 38 155З2|8 209 4'1ll
Знос на З1.12.2016 р. - зз79 11zlзз42 l75 l9

556 l з64 45

з06
556
16з

Вибуrтя первiсна BapTicTb (S44) (56) (4)
Вибуття знос (58З) (56) (4) (l4) (657)
Амортизация за 2017 р. - 695 2l75 З4 ЗЗ 1

Первiсна BapTicTb на З1.12.2017 р. 38 16 088 l8 729 460 465
Знос на 31.12,2017 р. - 4 074 12 805 З20 204 2О 839

тис. грн.

20 566 з5 1,42

l5 684
- 420 2 548
(l5) (9l9)

)q1 ? ,1ý
20 971 з677l
18 zбz

пiдприсмство володiе необмеженим правом власностi на Bci об'екти основних засобiв, kpiц захисноi
споруди цiвiльного за.хисту первiсною вартiстю 4l тис.грн,
Iнвентаризацiя основних засобiв була проведена станом на 01.11.20l7 р. За резу,ътатами iнвентаризацii
вiдхилень не виявлено.
за оцiнками Керiвництва пiдприемства критерii для знецiнення основних засобiв Вiдсутнi.
Переоцiнка основних засобiв протягом 20l7 року не здiйснювалась.
Амортизацiя основних засобiв нарахову€ться щомiсячно прямолiнiйним методом.

На балансi ПрАТ "ПоЛТАВСЬкиЙ АЛМАзНиЙ IHCTPУMEHT" на З1.12.20l'1 р. рахуються
ocHoBHi засоби первiсною вартiстю 2 680 тис.грн., що повнiстю замортизованi ,u прuдuu*уrъ
використовуватись.

7.4. {овгостроковi фiнансовi iнвестицii

станом на з1.12.2017 р, на балансi облiковуеться довгострокова фiнансова iнвестицiя на суму у
ро.змiрi 1 659 тис,грн. - фiнансова iнвестицiя в дочiрнс пiдприемство (уЪозмiрi 100% участi в капiталij,
здiйснена в ТоВ "ПоЛГАВСькиЙ АЛМАЗНИЙ IHCTP'MBHT'' м. Ьелгород Росiйська Федерацiя,
ЩОВГОСТРОКОВа фiНаНСОВа iНвестицiя вра.\овуеться за методом участi в капiЙi. Фiнансова iнвестицiя
перераховуеться щомiсяця за валютним курсом на кiнець дня останнього дня мiсяця i на кiнець кварталу
за ваJIютним курсом на кiнець дня останнього дня квартаJIу.

Фiнансова iнвестичiя Сума
Фiнансова iнвестицiя станом наЗ1l,12.2016 р. 1 42З
Збiльшення iнвестицiТ за рахунок курсових рiзниць l14
збiльшення iнвестицii за рахунок прибlтку дочiрнього пiдприемства |22

58



Фiнансом iнвестицiя станом на 31.12.2017 р, 1 659

Протягом 2017 року придбання та ремiзацiю фiнансових iнвестицiй ПрАТ не здiйснювало.

7.5. Запаси
Найменування групи З 1.12.2016 Зl.|2.2017
Виробничi запаси б 012 8 800
Незавершене виробництво l 515 2 36З
Готова продукцiя 79l l l95
Товари 24 ZЗ
Разом 8 з4Z 12 з8l

7.7, Щебiторська заборгованiсть за виданими авансами
тис.грн.
Склад 3l,l2.20lб з1.12.2017
Аванси виданi вiтчизняним та iноземними постачальникам 101
Разом l0l 4 605

7.8. Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
тис.грн.
Склад З1.12.20lб Зl,12,Z0l7
Податок на додану варгiсть 458 1 238
Податок на прибуток -
Не вiдшкодованi лiкарнянi З9 6
Разом 497 1244

тис. грн.

Станом на 31.12.2017 рокУ виробничi запаси та товари вiдображенi за собiвартiстю.
Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдобрахенi в Бмансi за фЪктичною (виробничою)
собiвартiстю.
Iнвентаризаuiя готовоТ продукцii провелена станом на 01.I0.20I7 р. lнвентаризацiя iнших запасiв
проведена станом на 01.11.2017 р, За резу,rьтатами проведеноТ iнвентаризацii 

"""ur""o 
нестач на суму 2

тис.грн. та надлишкiв на суму l тис.грн.
За результатами iнвентаризацii залежалих запасiв не виявлено, вiдповiдно, резерв пiд нелiквiди не
створювався,

Поточна лебiторська заборгованiсть

7.6. .Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги

Склад 31.12.20lб з 1.12.2017'"'' 'р"'
Розрахунки з вiтчизняними покупцями 500 l96
Резерв сумнiвних боргiв (59)
Розрахунки з iноземними покупцямч lO О52'7 l25
в т.ч, з дочiрньою компанiею 9774 бЗ8З
Разом l0 49З 7 З 2l

щебiторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги в iноземнiй валютi оцiнена в гривнях по
курсу НБУ на дату балансу.

4 605
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7.9. lHrrra поточна дебiторська заборгованiсть
тис. грн.

Склад з1.12.2016 з1.12.20],7
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 176
Разом 176 6 444

6 444

7.10, Грошовi кошти таiх еквiваленти
Сюrад 31.12.2016 З|.|2.2017
Грошовi кошти в нацiонмьнiй валютi 7 747 4160
Грошовi кошти в iноземнiй валютi б l99 10 898
Разом 13 946 15 058
Грошовi кошти в iноземнiй валютi оцiненi в гривнях по курсу НБУ на дату балансу.
Пiлприсмство володiс необмеженим правом власностi на грошовi кошти.
Обмеження у користуваннi грошовими коштами вiлслнi.

7.1 1. Власний капiтал тис. грн.
склад з 1.12.2016 З1.12.z0l7
Зареестрований (пайовий) капiтал 24 888 24 888
Неоплачений капiта,r -

,Щодатковий капiтал 674 827
Резервний капiтал (створений згiдно з вимогами Статуту)

| 556 2 z48
Нерозподiлений прибlток 18 87З 27 160
Разом 45 99l 55 |Zз

Станом на з|.lz.z01,7 р. Заресстрований капiтал ПрАт "полтАвський длмдзний
IHCTPУMEHT' складае 24 887 857,50 грн. та подiлений на 8 379 750 штук простих iменних акцiй
номiнальноЮ вартiстю 2,97 грн, Неоплаченого капiталу станом на З1.12,20l'7 р. немае. Протягом 20l7 р,
не було змiн 3аресстрованого капiталу.
Станом на з|,lz.201"1 р. додатковий капiтал складае 827 тис.грн. ,Щодатковий капiтал складаеться з
курсових рiзниць при перерахунку iнвестицii в дочiрнс пiдприсмство, на кiнець звiтного перiоду
вiдбулося його збiльшення в порiвняннi з попереднiм перiодом за рахунок зростання курсу росiйсiкого
рубля.
У cTaTTi "Резервний капiтал" вiдображено суму резервного капiталу Пiдприемства, що створений згiдно з
вимогамИ Статуry ПрАТ. ПротягоМ 2017 рокУ вiдбулосЯ збiльшеннЯ резервного капiталу на 692 тис.грн.
за рахунок прибутку.

Станом на з1.12.201,7 р. нерозподiJ-Iений прибуток ПрАТ "ПОЛТАвськиЙ АлмАзниЙ
IHCTPYMEHT" складае 27 160 тис.грн. Ба.лансова BapTicTb прибутку станом на Зl.|2,2Оl7 р.
сформована наступним чином:
тис.грн.
Нерозподiлений прибlток
Нерозподiлений прибlток станом на З 1.12.20l б р. 18 87З
Прибуюк за 2017 piK 1З 842
Вiрахування до резервного капiталу (692)
Нарахування дивiдендiв (4 860)
Iншi змiни (3)
Нерозподiлений прибуток станом наЗ|.l2,20l'7 р. 27 160

7. l2. Вiдстроченi податки
Вiдстроченi податки були розрахованi за всiми тимчасовими рiзницями методом зобов'язань за

балансом з використанням ставки податку на прибуток у розмiрi 18Yо, яка дiяла протягом 2017 року.
Розрахованi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання були згорнутi при поданнi iнформацiТ 

-в

Балансi, оскiльки вони вiдносяться до одного i того ж податкового органу.
тис. грн.

Склад 2016 р. 2017 р.

тис. грн.
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Вiдстроченi податковi зобов'язання 785 698
Вiдстроченi податковi активи 1

Чиста позицiя - вiдстроченi податковi зобов'язання 784 698

OcHoBHi вiдстроченi зобов'язання, активи та вiдповiднi змiни протягом перiоду були визнанi
пiдприемством.

7.13. Довгостроковi забезпечення тис. грн.
смад з l,l2.20lб з1.12.2017
Резерв на виплату вiдпусток 782 l 118
Разом 782 l 118

поточнi зобов'язання та забезпсчення

7.14. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, utlс-пуги тис. грн.
Склад 3l,l2.20lб зl.|2.2017
Розрахунки з вiтчизняними постачальниками 322 2 554
Розрахунки з iноземними постачальниками З 1l3 6 859
Разом 3435 94lЗ

7.15. ГIоточна кредиторська заборгованiсть за розрiLхунками з бюджетом тис. грн.
Склад31.12.2016 З|,l2.20l7
Податок на прибуток 467 550
Податок на доходи фiзичних осiб 187 184
Плата за землю 21 2З
Податок на нерухоме майно вiдмiнне вiд земельноi дiлянки 5 l l
Вiйськовий збiр lб l5
оплаталисткiвнепрацездатностi l9
Iншi податки iзбори - 1

Разом 7l5 784

7.16. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування тис.грн.
Склад31.12.20lб З1.12,2017
зобов'язання перед бюджетом з сдиного соцiального внеску 2l9 22о
Разом 219 Z20

7.I7. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi rис.грн.
Склад 31.12.20lб зlJ2.2017
Поточнi зобов'язання з оплати працi 839 829
Разом 839 829

7.18. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами тис.грн.Склад З|.12,2016 З1.12.201'|
Отриманi аванси вiд вiтчизняних покупцiв 7Об I992
Отриманi аванси вiд iноземних покупцiв 989 466
Разом l695 2458

7.19. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками тис.грн.
Склад

з1.12.20lб з1.12.2017
Поточна заборгованiсть за дивiдендами акцiонерам 23 5
Разом 23 5

7.20. Iншi поточнi зобов'язання
Iншi поточнi зобов'язання

тис. грн.
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з|,1220|6 з1.12.201,7
Iншi поточнi зобов'язання lZ
Разом 12 67

Головний бухгалтер

Басан lгор Леонiдович

Ступа Наталiя IBaHiBHa

'J 

,*.
7,
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.Щата
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Пiдприемство ,полтАвськИй длмдзниЙ за €.ЩРПОУ
IHCTPYMEHT,

Звiт про фiнансовi результати
(Звiт про сукупний дохiд)

за 2017 piK
Форма Ns2

I. Фiнансовi результати

коди
29,01 .201 8

зз804,724

Код за l801003

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 J 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт,
послуг) 2000 91 5|7 65 456

Чистi зароблен i cTpaxoBi преvii 2010 0 0
ПремiТ пiдписанi, валова сума 20l l 0 0
Премii, переданi у перестрахування 20]l2 (0) (0)
Змiна резерву неза[юблених премiй, валова суЙ 20lз 0 0
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблеrlлrх
премiй z0|4 0 0

Собiвартiсть реалiзованоi прод}кцiТ (ToBapiB, робiт, ""сJIу.)
2050 (53655) (37 106 )

чистi понесенi збитки за страховими виплатами 20,70 (0) (0)
Валовий:

прибуток 2090 з7 862 28 з50

збиток 2095 (0) (0)
,Щохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових
зобов'язань 2l05 0 0

Дохiд (витрати) вiд змiни iнши1 crpaxou"x рЪБрБ 2ll0 0 0
Змiна iнших страхових рёзервЬ, валова сума 2lll 0 0
змiна частки перестраховикiв в lнших страхових резервах 2112 0 0
[ншi операцiй Hi доходи zlz0 6 9з7 8 зlб
дохiд вiд зviни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю 212| 0 0

Лохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i
сiльськогосподарськоi продукцiТ 2|22 0 0

Дохiд вiд використання коштiв, вивiльнених вiд
оподаткування 2l2з 0 0

Адмiнiстративнi витрати zlз0 l1 4l9 ) (69з7 )
Витрати на зб}т 2150 (9839) (l0551 )lншi операцiйнi витрати 2180 (6217) (7489)
Витрати вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю 218l 0 0

Витрати вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i
сiльськогосподарськоТ продукцii 2l8z 0 0

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
приб}ток 2l90 17 264 11689

збиток 2l95 (0) (0)

бз



Дохiд вiд участi в капiталi 2200 l22 ,l5

Iншi фiнансовi доходи 2zz0 l0 6
lншi доходи 2240 зб 4
Дохiд вiд благодiйноТ допомоги 224l 0 0
Фiнансовi витрати 2250 (0) (0)
Втрати вiд участi в капiталi zz55 (0) (0)
lншi витрати 2270 (314) (4)
Прибуток (збитgк) вiд впливу iнфляцii на MoHeTapHi cTaTTi 227 5 0 0
Фiнансовий результат до оподаткування:

приб}тqк z290 17118 \|,770
збиток 2295 (0) (0)

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 -) 276 _2 048
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткування 2з05 0 0

Чистий фiнансовий результат:
приб)ток zз50 lз 842 9 722

збиток 2з55 (0) (0)
II. Сукупний дохiд

пI

к

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

[опереднього
року

1 2 J 4
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 0 0
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405 0 0
Накопиченi KypcoBi рiзницi 24l0 l53 363
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пiдприемств z415 0 0

Iнший сукупний дохiд 2445 0 0
Iнший сукупний дох!д до оподаткування 2450 153 збз
Податок на прибlток, пов'язаний з iншим сукупним
доходом 2455 (0) (0)
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 15з збз
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2З55 та 2460) 2465 lз 995 l0 085

, Елементи

назва статгi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 з 4
Матерiальнi затрати 2500 з8 067 26 840
Витрати на оплату працi 2 505 22 zз0 \5 бz4
вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0 4 116 2 945
Амортизацiя 2515 з z74 z 0зз
Iншi операцiйнi витрати 25z0 14 476 14 093
Разом 2550 8z22з 61 535

акцlи)ахунок показникlв приб,

назва статгi Код
рядка

за звiтний
перlод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 J 4
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Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 0 0
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 0 0
чистий прибуюк (збиток} на олну просту акчiю 26l0 0,000000 0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просф
акцiю 2615 0,000000 0,000000

дивiденди на одну просту акцiю z650 0,00 0,00
Примiтки: 8.1. Дохiд вiд основноi дiяльностi
Виручм вiд реалiзацiТ продукцii
(ToBapiB, робiт, послуг)

zolб 201,7

Продаж готовоi продукцiТ 65 454 91 517
Продаж ToBapiB 2 -
Разом 65 45691 5l7

8,2. Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (товаров, робiт, послуг) тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованоi продукцiТ (товаров, робiт, послуг)

2016 2017
Собiвартiсть готовоi продукцiТ З7 l00 5З 655
Собiвартiсть ToBapiB 6
Разом 37 106 53 655

8.3. Iншi операцiйнi доходи rис. грн.
Iншi операцiйнi доходи ZOlб 2017
Дохiд вiд ремiзацii валюти '72 l69
,Щохiд вiд реалiзацii оборотних активiв З'19 l 136
,Щохiд вiд операцiйноТ курсовоТ рiзницi 7 Z92 4 986
Iншi доходи 5'7З 646
Разом 8 З16 6 9З7

8.4, Адмiнiстративнi витрати тис. грн,
Адмiнiстративнi витрати 20l б 20l'1
Послуги банку 2З7 З94
Амортизацiя 441 6'19
Витрати на вiдрядження з44 55l
Податки, пов'язанi, з дiяльнiстю ПрАТ та нарахування на заробiтну плату 909 1 078
Послуги cTopoHHix органiзацiй бl8 765
Iншi витрати 4 З88 7 95Z
Разом б 9З'1 ll419

8.5. Витрати на збут тис. грн.
Витрати на збут ZOlб Z0l7
Витрати на вiдрядження З'lZ7 2О10

Податки, пов'язанi, з дiяльнiстю ПрАТ та нарахування на заробiтну плату 654 8l8
Послуги cTopoHHix органiзацiй 1 073 1975
Iншi витрати 5 097 5 036
Разом l0 55l 9 8 39

8,6. Iншi операцiйнi витрати
lншi операцiйнi витрати 2016 2О17 

ТИС' ГРН'

Витрати реалiзованоi валюти l 0ZЗ 4ЗЗ
Витрати вiд реалiзацii оборотних активiв |20 65
Витрати вiд операцiйноi KypcoBoi рiзницi 5 З06 4 505
Iншi витрати операцiйноТ дiяльностi | 04О | 274
Разом 7 489 6 277

тис. грн.
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&7. Дохiд'вiд rracTi в капiтмi тис. грн.
Дохiд вiд участi в капiталi 2О16 201.]
Дохiд вИ участi в капiталi ооо ''Полтавський алмазний iHcTpyMeHT''

Разом 75 1,22

&8. lншi фiнансовi доходи ,lис. грн.
Фtнансовi доr,оди 20lб 2017
дохiд вiд нарахованих вiдсоl к.Разом ,-; *"" , 

id,",пIв 
ло депозитних рахунках б I0

8,9..Iншi доходи гис. грн.
tншI доходи 20lб 2Оl7
Iншi доходи 4 ЗбРазом 4 зб

8.10, lншi витрати тис. грн.
tншl витрати 20l б 2О|7
Iншi витрати 4 Зl4Разом 4 з14

|..l] 
Витратиlлохiд) з податку на прибуток

tiитрати(дохiд)зподатку на прибуiок)Olб 2017
r rоточни й податок на пDибчток
Вiлстрочений подurо* 

"u 
прибуток 2 I8З(l]5) з збl

м.Бслгород, Росiйська Федерацiя

тис. грн.

складас-з01.01.20l7р, по З1,12.2О17 р. - 18Уо.

(85)
Разом 2048 з276

Керiвник

Головний бухгалтер

Басан Jгор Леонiдович

Ступа Наталiя IBaHiBHa
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Пiдпршемство

.Щата
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО,полтАвськиЙ длмдзниЙ за €щрпоу
IHCTPYMEHT.

Звiт про рух грошовпх коштiв (за прямим методом)
За 20l7 piK
Форма Nч3

Код за цкуд | 1801004

Стаття
Код

рядка
за звiтний

перiод
за аналогiчний

перiод
попереднього

Року
1 2 J 4

I. foх коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
Надходдення вiд:
РеалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) з000 70 659 44 856
Повернення податкiв i зборiв 3005 4 4,70 4 667
у тому числi податку на додану BapricTb з006 4 4,70 4 667
Цiльового фiнансумння з010 z|,7 l16
Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй з0l1 0 0
Надход2кення aBaHciB вiд пqкупцiв i замовникiв 3015 29 167 22 481
Надходження вiд повернення aBaHciB 3020 92 lз4
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
поточних рапунках

з025 0 0

надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пеф 303 5 0
Надходження вiд операцiйноТ оренди з040 78з 649
надходження вiд отримання роялтi. авторських винагород 3045 0 0
надходження вiд страхових премiй з050 0 0
Надходження фiнансових установ вiд повернення позик 3055 0 0
lншi надходження 3095 6 з96 782
Витрачання на оплату:
ToBapiB (робЦ, послуг) з l00 (51 883) (399l4)
Ппя lri 3105 (17765) l2 359 )
Вiдрахувань на соцiальнi заходи зll0 (4517) (зз9l
Зобов'язань з податкiв i зборiв зl15 (809l (5189)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (з278) (lбl2)
Витрачання на оплату збов'язань з податку на додану
BapTicTb зl |7 (0) (0)
Витрачання на оплату збов'язань з iнших податкiв i
зборiв зl18 ( 4 81з ) (з577)
Витрачання на оплату aBaHciB з lз5 (354) ( |29 )
Витрачання на оплаrу повернення aBaHciB 3140 (226) (46)
Витрачання на оплату цiльових BHecKiB з l45 (4) (2|)
Витрачання на оплату збов'язань за страховими
контрактами 3150 (0) (0)
Витрачання фiнансових установ на надання позик з l55 (0) (0)
Iншi витрачання 3190 14 75з ) (5576)
Чпстий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi з 195 14 206 7 060
II. Цх коштiв у результатi iнвестицiйноI дiяльностi
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Надход:кення вiд реалiзацii:
фiнансових iнвестицiй з200 0 0
необоротних активiв зz05 502 0

Надходження вiд отриманих:
вlдсоткlв з215 0 0
дивtдендlв зzz0 0 0

Надходження вiд дери!ативiв з225 0 0
Надходження вiд погашення позик 32з0 0 0
Надходдення вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi з2з5 0 0

Iншi надходження зz50 0 0
Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 (0) (0)
необоротних активiв з260 (9054) l430)

Виплати за деривативами з270 (0) (0)
Витрачання на надання позик зz7 5 (0) (0)
Витрачання на прилбання дочiрнього пiдприсмства та
iншоТ господарськоi одиницi 3280 (0) (0)
Iншi платежi з290 (0) (0)
Чиgтпй рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi з295 -8 552 l 4з0
III. Рух коштiв у результатi фiнапсовоi дiяльностi
Надходження вiд:
власного капiталч 3300 0 0
Отримацня позик 3 305 0 0
Надходження вiл пролажу часr ки в дочiрньом)
пiдприсмствi зз l0 0 0

lншi надходження зз40 0 6
Витрачання на:
Викуп власних акцiй зз45 (0) (0)
погашення позик зз 50 (0) (0)
Сплату дивiдендiв 3355 (4 674) (5716)
Витрачання на сплату вiдсоткiв з360 (0) (0)
Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоТ оренди зз65 (0) (0)
Витрачання на придбання частки в дочiрньому
пiдприемствi 3370 (0) (0)
витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочlрнlх пlдприемствах зз,75 (0) (0)
Iншi платежi зз90 (0) (0)
Чистий рух коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi зз95 -4 674 _5 710
Чистий рух коштiв за звiтний перiод 3400 980 -80
Залишок коштiв на початок року з405 lз 946 lз 098
Вплив зм iни валютних KypciB на залишок коштiв з410 lз2 9z8
Залишок коштiв на кiнець року з4l5 15 058 lз 946

Примiтки: Звiт про рух грошових коштiв складено у вiдповiдностi з мсБо 7 прямим методом.
Станом на 31.12.2017 року залишок грошових коштiв l5 058 тис.грн.
Протягом 2017 року вiдбувались наступнi негрошовi операцiТ:

створення резервх вiдпусток - 1 118 тис.грн.

Керiвник Басан Iгор Леонiдович

Ступа Наталiя IBaHiBHaГоловний бухгалтер
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.Щата
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Пiдприсмство ,полтАвськИй длмдзниЙ за €!РПОУ
IHCTPYMEHT"

терпторiя Полтавська область, Полтава за кодтуу
Органiзацiйно-
правова форма Акцiонерне товариство за КОПФГ
господарювання
вид економiчноi

'Й;";;i 
tsиробництво абразивних виробiв за квЕ!

Середшя кiлькiсть працiвнпкiв: 2 l 9
Адреса, телефон: З602З м. Полтава, вул. I_]iолковського, З4, 0532-50-З8-34
одиниця вимiру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi

Консолiдований баланс
(Звiт про фiнапсовпй стан)

на З| .12.20]'7 р.
Форма Nчl -к

код1
01.01.2018

зз804724

53l0100000

zз0

2з,91

Код за ДКУ l801007

Актив Код
рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiоду

l z J 4
l, Необоротнi активи

Нематерiальнi активи 1000 59 l7
первlсна BapTlcтb l001 8l9 82z
накопичена амортизацiя l002 (760) (805)

Незавершенi капiтальнi i нвестицiТ l005 0 з 477
OcHoBHi засоби l010 l9 458 l8 509

первiсна BapTicTb l0l l з5 142 зб 771'
знос 10l2 ( l5 684 ) (18262\

Iнвестицiйна HepyxoMicTb l015 0 0
пеDвlсна BaDTlcTb l0lб 0 0
знос 10l7 (0) (0)

Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 0 0
пеDвlсна BaDTlcTb l02l 0 0
накопичена амортизацiя 1022 (0) (0)

Ловгостроковi фiнансовi iнвестицii:
якi облiковуються за методом участi в капiтмi iнш;lх

пiдприсмств l030 0 0

iншi фiнансовi iнвестицiТ 10з5 0 0
Довгострокова дебiторська заборгованiсть l040 0 0
Вiдстроченi податковi активи l045 0 0
!удвiл l050 0 0
Гудвiл лри консолiдацiТ 1055 0 0
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 0 0
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних l065 0 0
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фонда"х '
Iншi необоротнi активи 1090 0 0

Усього за роздiлом I 1095 19 5|7 22OOз
Il. Оборотнi активи

Запаси l l00 8 483 |2 699
Виробничi запаси l l01 6 0lз 8 802

Незавершене виробництво l 102 l 515 2 збз
Готова продукцiя 110з 931 1 511

Товари 1104 z4 zз
поточнi бiологiчнi активи 1l l0 0 0

.Щепозити перестрахування lll5 0 0

Векселi одержанi llz0 0 0

,Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи,
послуги

l l25 4 з18 8 59z

[ебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами l 1з0 зз8 4 8l l
з оюджетом l lз5 1 028 | 7,7z

у тому числi з податку на прибуток l lзб 98 19

з нарахованих доходlв l l40 0 0

lз внyтDlшнlх розрахункlв l l45 0 0

Iнша поточна дебiторська заборгованtсть 1 155 193 6 483

Поточнi фiнансовi iнвестицiТ 1160 0 0

Грошi та Тх еквiваленти 1 165 21 445 1,1 7 44

Готiвка 1 l66 0 0

Рахунки в банка,х l167 21 445 17 744

Витрати майбутнiх перiолiв l l70 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах l l80 0 0

у тому числi в:

резервах довгострокових зобов'язань l l81 0 0

резервах збиткiв або резервах належних виплат l l82 0 0

резервах незароблених премiй l l83 0 0

iнших стDахових Dезервах 1 184 0 0

Iншi оборотнi активи l l90 0 0

Усього за роздiлом II 1195 35 805 52 101

III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та
гDупи вибyття

l200 0 0

Баланс l з00 55 з22
,14

104

Пасив
Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiоду

1 z з 4

I. власний капiтм
Зареестрований (пайовий) капiтал l400 24 888 24 888

Внески до незаресстрованого статутного капiталу 140l 0 0

Капiтал у дооцiнках 1405 0 0

додатковий капiтал 1410 910 l 616

Емiсiйний дохiд l4l l 0 0

накопиченi kypcoBi рiзницi |4lz 9l0 l бlб
Резервний капiтал l4l5 1 556 z248
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) l420 l8 467 zб l52
неоплачений капiтал 1425 (0) (0)
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Вилучений капiтм 1430 (0) (0)
Iншi резерви 14з5 0 0
Неконтрольована частка l490 0 0
Усього за роздiлом I l495 45 821 54 904

II. .Щовгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання l500 784 698
пенсiйнi зобов'язання l505 0 0

,Щовгостроковi кредити банкiв l 5l0 0 0
Iншi довгостроковi зобов'язання 151 5 0 0
,Щовгостроковi забезпечення 1520 ,782 l ll8
.Щовгостроковi забезпечення витрат персонаJIу 1521

,782
1 l18

Цiльове фiнансування l5z5 0 0
Благодiйна допомога l52б 0 0
CTpaxoBi резерви l530 0 0
у тому числi:

резерв довгострокових зобов'язань 153 l 0 0
резерв збиткiв або резерв нмежних виплат 15з2 0 0
резерв незароблених премiй l533 0 0
iншi cTpaxoBi резерви l534 0 0

Iнвестицiйнi контракти l5з5 0 0
Призовий фонд l540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за роздiлом II 1595 l 566 1 816

IiI. Поточнi зобов'язання i забезпечення
KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв 1600 0 0
Векселi виданi l605 0 0
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями lбl0 0 0
товари, роботи, послуги lбl5 з 4з5 9 4|4
розрахунками з бюджетом 1620 115 1 009
у тому числi з податку на прибуток 1621 46,7 550
рзрахунками зi страхування lбz5 zl9 220
р99ржунками з оплати працi l630 8з9 829
одержаними авансами 1635 2 692 5 840
розрахунками з учасниками 1640 zз 5
iз внутрiшнiх розрахункiв l645 0 0
страховою дiяльнiстю l650 0 0

поточнi забезпечення l660 0 0
,Щоходи майбутнiх перiодiв l665 0 0
Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв l670 0 0
Iншi поточнi зобов'язання 1690 lz 6,1

Усього за роздiлом IlI 1695 7 9з5 l7 384
lV. Зобов'язання, лов'язанi з необоротними активами,
утримуваними для прода]ку, та групами виб1,"ггя

l700 0 0

Чиста BapTicTb активiв недержавного пенсiйного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 55 з22 74 |04

Примiтки: 7. l. Нематерiальнi активи
Комп'ютернi програмиЛiцензii

Первiсна BapTicTb на З 1. 12.20l7 р. 820 2
Накопичена амортизацiя на З1.12.20|7 р. 804 l
Амортизация за 2017 piK 44 l
Надiйшло за piK З -

тис. грн.
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Вибуття.
Залишкова BapTicTb на 31.12.2016 р. 57 2

Залишкова BapTicTb на 31.12.2017 р. lб l

lнвентаризацiя нематерiальних активiв була проведена станом на 01.11.2017 р.
3а результатами iнвентаризачiI вiлхилень не виявлено.
За оцiнками Керiвництва пiдприсмства критерii лля знецiнення немаrерiальних активiв вiдсутнi.
Переоцiнка нематерiальних активiв протягом 2017 року не здiйснювалась.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховусться щомiсячно прямолiнiйним методом.

На балансi ПрАТ "ПоЛГАВСьКИЙ ДЛМДЗНиЙ IHсTPyMEHT" на З1.\2.2О]17 р. рахуються
HeMaTepiMbHi активи первiсною вартiстю 74З тис.грн,, що повнiстю замортизованi та продовжують
аикористовуватись.

7.2. Незавершенi капiтальнi iнвестцiТ

На 31.12.20l7 року на Балансi ПрАТ незавершенi капiтальнi iнвестицiТ в cyMi 3 477 тис.грн.

7,З. OcHoBHi засоби тис. грн.
Земельнi дiлянки Будинки, споруди та rrередавальнi пристроТ
Машини

та обладнання Транспортнi засоби Iнструменты, [рилади, iHBeHTap Бiблiотечнi фонди
Малоцiннiнеоборотнiматерiальнiактиви Всього

Первiсна BapTicTb на 31.12.20lб р. 38 155З2 l8 209471 З06 Z0 566 З5 142
Зносна31.12.2016р. - З З'19 1121ЗЗ42 |75 l9 556 l5 684
Надходження та доопрацювання - 556 lЗ64 45 lбЗ - 4Z0 2548
Вибутгя первiсна BapTicTb (844) (56) (4) - (15) (9l9)
Вибуття знос (583) (56) (4) - (14) (657)
Амортизация за 2017 р. - 695 2.|75 З4 ЗЗ 1 291 З2З5
Первiсна BapTicTb на 31.12.2017 р. 38 lб 088 l8 729 460 465 20 9'7l З67'7l
Знос на З1.12.2017 р. - 4 074 12 805 З20 204 Z0 839 18ZбZ

Пiдприемство володiе необмеженим правом власностi на Bci об'екти основних засобiв, KpiM захисноi
споруди цiвiльного захисту первiсною вартiстю 4l тис.грн,
Iнвентаризацiя основних засобiв була проведена станом на 01.11.20l7 р. За резу,rьтатами iнвентаризачii
вiдхилень не виявлено.
За оцiнками Керiвництва пiдприемства критерiТ для знецiнення основних засобiв вiдсутнi.
Переоцiнка основних засобiв протягом 20l7 року не здiйснювалась.
Амортизацiя основних засобiв нарахову€ться щомiсячно прямолiнiйним методом.

на балансi ПрАТ "ПопТАВСЬКиЙ АЛМАЗниЙ IHCTPУMEHT' gа З|.|2.2О17 р. рахуються
ocHoBHi засоби первiсною вартiстю 2 680 тис.грн., що повнiстю замортизованi та продовжують
використовуватись.

7,4. Запаси тис. грн.
Найменування групи З 1.12.2016 З1.12,201'7
Виробничi запаси б 01З 8 802
Незавершене виробництво l 515 2 ЗбЗ
Готова продукцiя 931 l 511
Товари 24 ZЗ
Разом 8 483 12 699
Станом на 31 ,12.2017 року виробничi запаси та товари вiдображенi за собiвартiстю.
Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображенi в Балансi за фактичною (виробничою)
собiвартiстю.
Iнвентаризацiя готовоТ продукцiТ проведена станом на 01.10.2017 р. Iнвентаризацiя iнших запасiв
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провеДена станом на 01.11.20l7 р. За резу,T ьтатами проведеноТ iнвентаризацiТ виявлено нестач на суму 2
тис.грн. та надлишкiв на суму l тис.грн. За резуJьтатами iнвентаризацiI за,лежалих запасiв не виявлено,
вiдповiдно, резерв пiд нелiквiди не створювався.

Поточна лебiторська заборгованiсть

7.5. ,Щебиторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги тис. грн.
Склад 31.12.2016 з|.12.20|'7
Розрахунки з вiтчизняними покупцями 500 196
Резерв сумнiвних боргiв (59)
Розрахунки з iноземними покупцями З 877 8 З96
Разом 4зl8 8 592

,Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги в iноземнiй валютi оцiнена в гривнях по
курсу НБУ на дату балансу.

7.6,Щебiторська заборгованiсть за виданими авансами lиO.грн.
Склад 31.12.20lб З|.12,201,7
Аванси виданi вiтчизняним та iноземними постачальникам 3З8 4 8l1
Разом 338 4 811

7.7. ,Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
сшад з 1.12,2016 з1.12,201'1
Податок на додану варгiсть 890 1'/lз
Податок на прибуток 98 19
Не вiдшкодованi лiкарнянi З9 З9
податок на доходи фiзичних осiб l l
Разом l028 1772

тис.грн.

7.8. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть тис. грн.Склад зl.|2.20lб з1.12.2017
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть l93 6 483
Разом l93 6 48з

7.9. Грошовi кошти та Тх еквiваленти ,Iио. грн.
Грошовi кошти та ii еквiваленти З| ,12,2016 З1.12.20|'7
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi '7 74'7 4 |6О
Грошовi кошти в iноземнiй валютi 13 698 l3 584
Всего 21 445 17 'l44
Грошовi кошти в iноземнiй валютi оцiненi в гривнях по курсу НБУ на дату балансу.
Пiдприемство володiе необмеженим правом власностi на грошовi кошти.
Обмеження у користуваннi грошовими коштами вiдсутнi.

7.10. Власний капiтал тис. грн.
ВласнийКапiтал З1.12.201,6 з1.12.2017
Заресстрований (пайовий) капiтал 24 888 24 888
неоплачений капiтал -

,Щодатковий капiтал 910 1 бlб
Резервний капiтал (створений згiдно з вимогами Статуту) l 556 Z248
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Нерозподiлений прибlток 18 46'1 26 l52
Разом 45 82l 54 904

Станом на з|.lz.2017 р. Зареестрований капiтал ПрАт ,полтАвський длмдзний
IHCTPУMEHT' складас 24 887 857,50 грн. та подiлений на 8 З79 750 шryк простих iменних акцiй
номiнальноЮ вартiстю 2,97 грн, Неоплаченого капiталу станом на З1,12,2О|7 р. немас. Протягом 2017 р.
не було змiн Заресстрованого капiталу.
,Щодатковий капiтал, в cyMi l бlб тис.грн., складаеться з курсових рiзниць, на кiнець звiтного перiоду
вiдбулося його збiльшення в порiвняннi з попереднiм перiодом за рахунок зростання курсу росiйсiкогЬ
руб.ця.
У cTaTTi "РезервНий капiтал" вiдображенО суму резервного капiталУ Пiдприсмства, цо створений згiдно з
вимогамИ Статуry ПрАТ. ПротягоМ 2017 рокУ вiдбулосЯ збiльшення резервного капiталу на 692 тис.грн.
за рахунок прибутку. Пiсля проведених вiдрахувань, згiдно Статуry Прдт, Резервний капiтм на
З 1.12.20l7 року складае 2 248 тис.грн.

Станом на зl.],2.20]'6 року нерозподiлений прибуток становив l8 467 тис.грн., протягом 20l7 року
отримано чистий прибуток в cyMi l3 240 тис.грн., згiдно Статуry ПрАТ проведено вiдрахування до
Резервного капiтму в cyMi 692 тис.грн., нараховано та виплачено дивiдендЙ за 2014 р. в cyMi 4 860
тис.грн., на З 1.12.2017 року нерозподiлений прибуток - 2б l52,гис.грн.

7.1 l, Вiдстроченi податки
Вiдстроченi податки були розрахованi

балансом з використанням ставки податку
Розрахованi вiлстроченi лодатковi активи
Консолiдованому балансi.

тис. грн.
Смад 2016 р. 2017 р.
Вiдстроченiподатковiзобов'язання 785
Вiдстроченi податковi активи l

за всiми тимчасовими рiзницями методом зобов'язань за
на прибуmк у розмiрi l8Yо, яка дiяла протягом 2017 р.
та зобов'язання були згорнутi при поданнi iнформацii в

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

698

Чиста позицiя - вiдстроченi податковi зобов'язання 784 698

7. 12. [овгостроковi забезпечення
Склад 31.12.2016 З1,12,20l'7
Резерв на виплату вiдпусток 782 l 118
Разом 782 1 1l8

поточнi зобов'язання та забезпечення

7.1З. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, lrослуги
Склад31.12.20lб З|.12.2017
Розрахунки з вiтчизняними постачальниками 322 ЗZZ
Розрахунки з iноземними постачальниками 3 l13 9 092
Разом 3 4з5 9414

7.14. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
Склад 31.12.2016 зl,12.2017
Податок на прибуток 467 550
Податок на доходи фiзичних осiб
плата за землю 21 zз
Податок на нерухоме майно вiдмiнне вiд земельноТ дiлянки 5 11
Вiйськовий збiр 16 15
Оплата листукiв непрацездатностi
Iншi податки iзбори - 226
Разом 7l5 l 009

l84l87

l9

7.15, Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування тис.грн.
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Склад 31.12.2016 з1.12,201,7
Зобов'язання перед бюджетом з единого соцiального внеску 2l9 Z20
Разом 219 220

7.16. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi тис.грн.
Склад 31.12.2016 З|,l2,20l1
Поточнi зобов'язання з оплати працi 8З9 8Z9
Разом 8З9 8Z9

7.17. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами тис.грн.
Склад З1.1,Z20lб З1,1Z,Z0l7
Отриманi аванси вiд вiтчизняних локупцiв та iноземних покупцiв 2 692 5 840
Разом 2692 5 840

7.18. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками тис.грн.
Склад

з1.12.2016 зl,12.z0l7
Поточна заборгованiсть за дивiдендами акцiонерам 23 5
Разом 23 5

7. l9. lншi поточнi зобов'язання
Склад

31.12,20lб з1.12,201,7
Iншi поточнi зобов'язанrrя lZ 6'|
Разом 12 67

тис. грн.

Керiвник Басан lгор Леонiдович

Ступа Наталiя IBaHiBHaГоловний бухгалтер /,
l./
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,Щата

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
пiдприсмство 'ПОЛТАВСЬКИЙ ДЛМДЗНИЙ за €ДРПоУ

IHCTPYMEHT,

коди

зз8047z4

Консолiдований звiт про фiнансовi результати
(Звiт про сукупнпй дохiд)

за 20l7 piK
Форма М2-к

I. Фiнансовi результати
Код за д l80l008

Стаття
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзачiТ продукцii (ToBapiB, робiт,
послуг)

2000 100 291 7з 768

Чистi заробленi cTpaxoBi премiТ 2010 0 0

Премii пiдписанi, ваJIова сума 2011 0 0

Премii, переданi у перестра,хування 20lz (0) (0)
Змiна резерву незарблених премiй, валова сума 20lз 0 0

Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених
премiй

z0l4 0 0

Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (59718) (4з060)
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 20,70 (0) (0)
Валовий:

пDиб}ток
2090 40 57з 30 708

збиток 2095 (0) (0)
.Щохiд (витрати) вiд змiни у резервж довгострокових
зобов'язань

2105 0 0

Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2l l0 0 0

Змiна iнших страхових резервiв, валова сума 2lll 0 0

Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах zl12 0 0

Iншi операцiйнi доходи zIz0 6 29з 8193

Дохiд вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю

2121 0 0

Дохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активlв 1

с iльськогосподарськоТ п роду кцiТ
2122 0 0

Щохiд вiд використання коштiв, вивiльнених вiд
оп одаткув:tн н я

zlzз 0 0

Адмiнiстративнi витрати 2l 30 (11419) (6937)
Витрати на збlт 2150 ( 12 4l0 ) (12488)
Iншi операцiйнi витрати 2180 (5917) (7з96)
Витрати вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю

2l81 0 0

Витрати вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i

сiльськогосподарськоТ продукцii
z\8z 0 0

Фiнансовий результат вiд операцiйноiдiяльностi:
приб}ток

2190 |7 120 12 080

збиток zl95 (0) (0)
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fохiд вiд участi в капiталi ] ]пп 0 0
lншi фiнансовi доходи zz20 10 6
Iншi доходи 2240 зб з

Дохiд вiд благодiйноТ допомоги 224l 0 0
Фiнансовi витрати 2250 (0) (0)
Втрати вiд участi в капiталi 2255 (0) (0)
Iншi витрати 2270 (591 ) (зzз\
Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцii на MoHeTapHi cTaTTi 2215 0 0
Фiнансовий результат до оподаткування:

приб}ток
z290 16 575 1l 766

збиток 2?95 (0) (0)
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 -з зз5 -2 l19
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткування 2305 0 0

Чистий фiнансовпй результат:
прибуток 2з50 lз z40 9 647

збиток zз55 (0) (0)
п.с

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

l z з 4
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 0 0
Щооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405 0 0
Накопиченi KypcoBi рiзницi 24l0 706 647
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пiдприсмств z4l5 0 0

lнший сукутний дохiд 2445 0 0
lнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 706 64,7

Податок на приблок, пов'язаний з iншим сукупним
доходом

2455 (0) (0)
lнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 706 647
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2З55 та2460) 2465 1з 946 \0 z94
Чистий прибуток (збиток), що належить:

власникам материнськоi компанiI 24,70 Iз 240 9 647

неконтрольованiй частцi z475 0 0
Сукупяий дохiд, що належпть:

власникам материнськоi компанiТ
2480 1з 946 l0 294

неконтрольованiй частцi z485 0 0
енти

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 , 4
tlатерiальнi затрати 2500 з8 095 26 865
Витрати на оплату працi 2505 2з 1зз 16 з03
Вiдра,чування на соцiальнi заходи 25l0 4 4z5 з 1з9
Амортизацiя 2515 2 0зз
Iншi операцiйнi витрати 2520 15 887 15 1з2
Разом 2550 84 8l4 бз 472

lII. Елементи опеоацi
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IV. Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй

Назва cTaTTi
Код

рядка
за звiтний

перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 J 4
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 0 0
Скоригована середньорiчна кiпькiсть простих акцiй zoU) 0 0
Чистий прибуюк (збиток) на одну просту акцiю zбl0 0,000000 0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцiю 2615 0,000000 0,000000

Дивiденди на одну просту акцiю 2650 0,00 0,00
Примiтки: 8.1.,Щохiд вiд основноТ дiяльностi
Виручка вiд реалiзацii продукцiI
(ToBapiB, робiт, послуг)

20lб z0l1
Продаж готовоТ продукцii 7З766 l00 Z9l
Продаж ToBapiB 2 -
Разом 7З 768 100 29l

8.2. Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ (товаров, робiт, послуг) тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованоТ продукliТ (товаров, робiт, послуг)

20]16 201,7
Собiвартiсть готовоi продукцiТ 4З 054 59 7l8
Собiвартiсть ToBapiB 6
Разом 4з 060 59 7l8

тис. грн.

8.3. Iншi операцiйнi доходи
Iншi операцiйнi доходи ZOlб 2017
,Щохiд вiд реалiзацii валюти
,Дохiл вiл реалiзаuii оборотних активiв
,Дохiд g|д 9пgрдцiйноТ KypcoBoi рiзничi
Iншi доходи 72
з79
7 085
65,7

l69
l136
4 340
648
Разом 8 |9з б 29з

8.4. Адмiнiстративнi витрати тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати 20lб Z0l7
Послуги банку 2З7 З94
Амортизацiя 44l 679
Витрати на вiдрядження З44 551
Податки, пов'язанi, з дiяльнiстю та нарахування на заробiтну плату 909 l 078
Послуги cTopoHHix органiзацiй 618 '765

Iншi витрати 4 З88 7 952
Разом 69з1 ll4l9

8.5. Витрати на збут тис. грн,

тис. грн.
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Витрати назбут 20lб 2017
Витрати на вiдрядження з ,792 2 116
Податки, пов'язанi, з дiяльнiстю ПрАТ та нармування на заробiтну плату 847 l 067
Послуги cTopoHHix органiзацiй
Iншi витрати б З89 б З98
Разом 12 488 12 410

l460 z 8z9

8,6. Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати 20lб Z0l7
Витрати реалiзованоТ вмюти
Витрати вiл реалiзачii обороr них активiв
Витрати вiд операцiйноi курсовоi рiзницi
Iншi витрати операuiй ноi дiяльностi

l 02з
lz0
5 21з
1 040 433
65
41,76
l24з
Разом 7з96 5 91'7

8.7. lншi фiнансовi доходи тис. грн.
Фiнансовi доходи ZOlб 2017
,Щохiд вiд нарахованих вiдсоткiв по депозитних рахунках
Разом

10

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

по 31,12.2017 р. - l8%.

6 10

8.8. Iншi доходи
lншi доходи 20l б
lншi доходи З
Разом

8.9. Iншi витрати
Iншi витрати 2016 201'7
Iншi витрати З2З 591
Разом З2З 591

8.10. Витрати(дохiд) з податку на прибlток
Витрати(лохiл) з податку на прибуток2Olб 2017
Поточний податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток Z 254
(135) 3 420
(85)
Разом 21l9 з 335

,Щiюча ставка податку на прибуток в Украiнi складае - з 01.01.2017 р.

/'\

Керiвник

тис. грн.
2017
36
36

Басан Iгор Леонiдович

./-) - - СтупаНаталiя IBaHiBHaГоловний бухгалтер
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Пiдприсмство

,Щата
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО,полтАвськиЙ длмдзниЙ за €.щрпоу
lHсTPУMEHT"

Консолйованпй звiт про рух грошовцх коштiв (за прямим методом)
3а 2017 piK

Форма Ne3-K

Код за ДКУД l801009

Статrя
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 2 з 4
I. fox коштiв у результатi операцiйшоi дiяльностi
Надходження вiд:
Реалiзацii продукчii (ToBapiB, робiт, послуг) 3000 85 78з 72 714
Повернення податкiв i зборiв з005 5 545 5 5zз
у тому числi податку на додану варгiсть 3006 5 545 5 52з
I{iльового фiнансування 30l0 21,7 l16
Надхо&хення вiд отримання субсидiй, дотацiй зOl t 0 0
Надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 30l5 з4 |67 22 48]r
надходження вiд повернення aBaHciB 3020 92 lз4
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
поточних рахунках

з025 0 0

надходдення вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 30з 5 l5 0
надходження вiд операцiйнот оренди з040 78з 649
Надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород з045 0 0
Надходдення вiд страхових премiй з050 0 0
Надходтення фiнансових установ вiд повернення позик 3055 0 0
Iншi надходження 3095 6 4|7 788
Витрачання на оплату:
ToBapiB (робiт, послуг) 3100 ( ,7з з7l (55з96)
Працi з l05 ( 18 615 ) 13 085 )
Вiдрахувань на соцiальнi заходи з1l0 ( 4,164 ) (з620)
Зобов'язань з податкiв i зборiв зl15 (8457) (5694)
Витрачання на оплату збов'язань з податку на прибуток зllб (з278) (l859)
Витрачання на оплату збов'язань з податку на додану
BapTicTb зl17 (216 ) ( 144)

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i
зборiв зll8 (4963) (3691 )

Витрачqння на оплату aBarciB з 135 (354) (з66)
Витрачання на оплату повернення aBaHciB з l40 (304) ( 136 )
Витрачання на оплату цirьових BHecKiB з l45 (4) (2l
Витрачання на оплату збов'язань за страховими
контрактами 31 50 (0) (0)
Витрачання фiнансових установ на надання позик 31 55 (0) (0)
Iншi витрачання з l90 14 989 ) (5850)
Чпстий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi з l95 Iz 161 18 2з7
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
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НадходRення вiд реалiзацiТ:
фiнансових iнвестицiй з200 0 0
необоротних активiв зz05 50z 0

Надходдення вiд отриманих:
вlдсоткlв з2l5 0 0
дивtдендlв з220 0 0

Надходження вiд деривативiв з225 0 0
Надходження вiд погашення позик з2з0 0 0
Надходження вiд вибутгя дочiрнього пiдприсмства та
iншоТ господарськоi одиницi зzз5 0 0

Iншi надходження з250 0 0
Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 (0) (0)
необоротних активiв з260 (9054) 1430)

Виплати за деривативами зz70 (0) (0)
Витрачання на надання позик з27 5 (0) (0)
Витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та
iншоi господарськоi одиницi з280 (0) (0)
Iншi платежi зz90 (0) (0)
Чистий рух коштiв вй iнвестицiйноi дiяльностi з295 -8 552 _1 430
III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльноетi
Надходження вiд:
впасного капiталч зз00 0 0
Qlримання позик з305 0 0
Надходдення вiд лродажу частки в дочiрньому

тriдприемствi 3310 0 0

Iншi надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцiй JJ4) (0) (0)
погашення позик зз50 (0) (0)
Сплату дивiлендiв зз55 (4674) (5716)
Витрачання на сплату вiдсоткiв зз60 (0) (0)
Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоi оренди зз65 (0) (0)
Витрачання на придбання частки в дочiрньому
пiдприемствi з370 (0) (0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочiрнiх пiдприсмствах зз7 5 (0) (0)
Iншi платежi зз90 (0) (0)
Чистпй рух коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi зз95 -4 674 _5 7lб
Чпстий рух коштiв за звiтний перiод 3400 1 065 11 09l
Залишок коштiв на початок року з405 2| 445 15 68l
Вплив змiни валютних KypciB на залишок коштiв 3410 -2 бзб _5 з27
Залишок коштiв на кiнець року 3415 |7 744 21 445

Примiтки: Консолiдований звiт про рух грошових коштiв складено у вiдповiдностi з МСБО 7
прямим методом.
Станом на 31.12.2017 року залишок грошових коштiв 17 744 тис.грн.
Протягом 20l7 року вiдбувмись наступнi негрошовi операцii:
- створення резерву вiдпусток - l 118 тис.грн.

Басан Iгор Леонiдович

Ступа Наталiя IBaHiBHa
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Прrlмiтки до фiнансовоi звiтностi, складеноi вИповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансовоi звiтностi

Примiтки до рiчно'i фiнансовоi звiтностi
прАт "полтАвськиЙ АлмАзниЙ IHсTPУMEHT" за 20l7 piK

1. ocHoBHi вiдомостi про ПрАТ 'ПОЛТАВСЬкИЙ длмдзниЙ IHCTPУMEHT"

Повне найм,енування eMiTeHTa : ПРИВАТНЕ АКЦlОНЕРНОЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВСЬКИИ АЛМАЗНИИ lНСТРУN4ЕНТ" (надалi "Товариство"); Код еДРПОУ 33804'124;,
Мiсцезнаходження: УкраТна, 36023, м. Полтава, вул. I_{iолковського, 34. Реестрацiя: державна
ресстрацiя ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЗМАЗНИЙ IHCTPУMEHT" проведена виконавчим
KoMiTeToM Полтавськоi MicbKoi рали 06 жовтня 2005 року.

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд l4.04.20l0 р. протокол Nл 5 та Свiдоцтва про
.Щержазну ресстрацiю юридичноi особи виданого Виконавчим KoMiTeToM Полтавськоi MicbKoi
ради серiя АОО Np '79|75'7 змiнено найменування товариства з Закритого акцiонерного
товариства "Полтавський алмазний iHcTpyMeHT" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВСЬКИЙ длмдзНИЙ IHсTPУMEHT" з 26.04.20l0 р. Згiдно рiшення зага,rьних зборiв
акцiонерiв вiд 25.10.2017 року протокол Ng 17 та витягу з единого державного ре€стру
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань Jф l003198З48 вiд
01.11.2017 року змiнено найменування товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА,ПОЛТАВСЬКИЙ ДЛМДЗНИЙ IHCTPYMEHT" На ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
товАриство "полтАвськиЙ длмдзншZ IHсTPУMEHT,, з 0 1 . 1 1.20 l 7 року.
Юридична адреса: YKpaiHa, 36023, м. Полтава, вул. I_{iолковського, 34. Телефон (0532) 50-З8- l l,
факс (0532) 50-38-20. Кол е!РПОУ ЗЗ804724, Розрахунковий рахунок Ns 26007060073462 в
ПГРУ КБ "Приватбанк" м. Полтави, МФО 33140l.
OcHoBHi види дiяльностi: 23.9l - Виробництво абразивних виробiв; 46.90 - Неспецiмiзована
оптова торгiвля1' 52.21 -,Щопомiжне обслуговування наземного транспорту; 71. l2 -,Щiяльнiсть у
сферi iнжинiринry. геологii та геодезiТ. надання послуг технiчного консультування в цих сферах:
41.20 - Будiвничтво житлових i нежитлових булiвель.
Статр ПрАТ "ПоЛТАВСЬКИЙ ДлмдЗНИЙ IHсTPУMEHT" (нова редакцiя) затверлжено
Загмьними зборами акцiонерiв 25.10.2017 року (протокол ]\Ь 17 ьiд 25,10.2017 року) та
зареестровано державним ре€стратором 01.11.2017 року. Розмiр стат}тного капiта;lу ПрАТ
"ПОЛТАВСЬКИИ АЛМАЗНИИ IHCTPYMEHT" вiдповiдае вимогам положень частини третьоi
ст. 155 I-{ивiльного кодексу УкраТни (зi змiнами та доповненнями) i в повнiй Mipi забезпечений
чистими активами пiдприемства.

Станом на З1,12.2017 року чисельнiсть штатних працiвникiв становить 22'l, людина, кiлькiсть
акцiонерiв - 87l фiзична особата2 юридичних особи, Власникiв облiгацiй немае.

Випуск цiнних паперiв ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ДЛМДЗНиЙ IHCTPУMEHT'' обслуговуе
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiона,rьний депозитарiй Украiни", 0407l, м. Киiв, вул.
Нижнiй Ва.r, буд. l7l8, iдентифiкацiйний код за СДРПОУ 30З70711, Свiдоцтво вiд 1З.07.20l5
року Nч 000270.
Послугами торгiвцiв цiнними паперами Товариство не користувалось.

Вiдповiдальними за здiйснення господарськоi дiяльностi Товариства е:

Керiвник Товариства - Басан I.Л.
Головний бухгмтер - Ступа H.I.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ДЛМДЗНИЙ IHCTPYMEHT' - е
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найбiльШим виробником алмазного iHcTpyMeHTy серед краIн СН,Щ i одним з найбiльших у cBiTi.
У перiод своеi дiяльностi Товариство постiйно працю€ над пiдвищенtrям
конкурентоспроможностi, надiйностi i якостi а,лмазного iHcTpyMeHTy. Гарантом високоi якостi
продукцii, що випускаеться, е стабiльнi поставки ммiLзного iHcTpyMeHTy бiльш нiж в 20 KpaiiH

cBiTy,
З метою збiльшення обсягiв продажу продукцii на ринку Росiйськоi Федерацii, бiльш

ефективного задоволенIIJI потреб споживачiв, у KBiTHi 2006 року на Зага,rьних зборах акцiонерiв
було прийrrято рiшення про створення ТОВ "Полтавський алмазний iHcTpyMeHT" в м. Белгород,
рФ.
Основний вид дiяльностi ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IHсTPУMEHT" - виробництво
широкого спектра алмазного iHcTpyMeHTy та iHcTpyMeHTy з кубiчного нiтрилу бору (CBN), а
calre: круги шлiфува,rьнi рiзних форм, для виготовлення, заточувirннJI i доведення iHcTpyMeHTy з

твердих cгr,raBiB i ш видкорiза,rьних стмей. обробки керамiки. напiвпровiдникових матерiалiв-
скJIа, кришталю; волочильний iHcTpyMeHT; бруски алмазнi хонiнгувальнi; олiвчi для правки
абразивних кругiв; свердла алмазнi; пасти алмазнi та з карбiду титану; !lлм!вний iHcTpyMeHT для
обробки каменю.

Споживачами iHcTpyMeHTy е пiдприемства та органiзацiТ, що належать до рiзних га,чузей
промисловостi (машинобудrвання авiакосмiчна промисловiсть, мета,rообробка, склообробка,
деревообробка та iншi),

Виробництво i реалiзацiя ммzвного iHcTpyMeHTy не носить сезонний характер. Коливання

реалiзачiТ продукчiТ залежать вiл стану промисловостi.
Основна сировина для виробництва алмазного iHcTpyMeHTy: порошки з синтетичних ммазiв,
алюмiнiсвий порошок, мюмiнiй первинний i вторинний, в'яжучий пульвербакелiт, сталевий
прокат i труби, мiдний порошок, олов'яний порошоц абразивнi круги. OcHoBHi обсяги поставок
алмазних порошкiв здiйснюються з китайського ринку, iнша сировина закуповусться в PociI.

2. Заява про вiдповiдальнiсть Керiвництва щодо пiдготовки фiнансовоi звiтностi за piK, ruo
завершився на З l грулня 2017 року

Керiвництво несе вiдповiда.ltьнiсть за пiдготовку фiнансовоТ звiтностi. яка достовiрно
вiдображас фiнансовий стзн ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
'ПОЛТАВСЬКИИ АЛМАЗНИИ IHCTPYMEHT"сTaHoM на 31 грудня 2017 року, а також

результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за piK, який закiнчився 3l
грудня 2017 року, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi.

При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi керiвництво несе вiдповiдал ьн icTb за:
- забезпечення правильного вибору та застосування принципiв облiковоi полiтики;
- представленIJJI iнформацii, у т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечуе
прийнятнiсть, достовiрнiсть, зрозумiлiсть TaKoi iнформацii;
- розкриття додатковоi iнформачiI у випадк!L\. коли виконання вимог Мiжнародних стандартiв

фiнансовоi звiтностi с недостатнiм лля розумiнrrя користувачами звiтностi того впливу. який Ti
чи iншi операцii, а також подiТ чи умови здiйснюють на фiнансовий стан та фiнансовi результати
дiяльностi;
- створення, впровадження та пiдтримання ефективноi та надiйноi системи внlтрiшнього
контролю;
- оцiнку спроможностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi у найближчому
майбутньому;
- застосування заходiв щодо збереження активiв та виJIвлення i запобiгання випадкам
шахрайства та iнших порушень;
- ведення облiку у вiдповiдностi до законодавства УкраТни та Мiжнародних стандартiв
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фiнансовогО облiку та звiтностi та у формi, яка б дозволяла розкрити та пояснити операцiТ
Товариства, а також надати на будь-яку дату iнформацiю . до"rаir"ою ,очнiстю про фiнансовийстан i забезпечити вiдповiднiсть фiнансовоi iBiTHocTi вимогам Мiжruродri* стандартiв
фiнансовоi звiтностi.

З. Перелiк форм фiнансовоТ звiтноотi за piK, що завершився 3 l грудня 201 7 року

ВiДПОВiДНО ДО cTaTTi 12J Закону Украiни "Про бдгмтерський облiк та фiнансову звiтнiстьв УкраIнi", ПрАТ "ПОЛТАвськиЙ АлмАзниЙ flструiiцвнт'' складае за Мiжнародними
стандартамИ Ба.ланс (ЗвiТ про фiнансовий стан) станом на З1.12,201'7 року, Звiт про фiнансовi
резуJIьтаrи (Звiт про сукупнr-rй.дохiл) за 20l7 piK, Звiт про рух грошових коштiв за iOl7 piK, Звiт
про власниЙ капiтал за 20l7 piK. Рiчна фiнансова звiтнiстi, що подаеться до НКЩПФР згiдно звимогами Мiжнародного стандарту бухга.лтерського облiку 1 "подання бiнаr"оъоi звiтностi''мiстить вiдповiднi примiтки щодо стислого викладу (розкритгя) iнформацii щодо статгей
зазначеноi звiтностi i суттевих (iстотних) облiкових полiтик.

4. основи i зага,rьнi принципи лiдготовки та ск-падання фiнансовоТ звiтностi

Фiнансова звiтнiстЬ Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансовоi звiтностi (мсФз) в редакцii .uru.рд**rоi Радою з Мiжнародних стандартiв
фiнансовоI звiтностi.

Вiдповiдно до вимог ч9Бо l "Подаl*rя фiнансовоI звiтностi'' та Наказу MiHicTepcTBa
фiнансiв Украiни вiд 07.02.2013 року за Nэ 73 "Про затвердженI]JI Нацiонального положення(стандарту) бухгалтерського облiку l "Загмьнi вимоги до фiнансовоi звiтностi'' фiнансовазвiтнiсть за МСФЗ вкJIючас:
? баланс (звiт про фiнансовий стан) (даrri - ба.панс),
? звiт прО фiнансовi результатИ (звiт прО сукупниЙ дохiд) (далi - звiт про фiнансовi результати),? звiт про рух грошових коштiв,
? звiт про власний капiтал i
Пояснювмьнi примiтки до фiнансовоi звiтностi.

в зв'язку з тим, що Нацiональне положення (стандарт) бlхгалтерського облiку l ''загальнiвимоги до фiнансовоi звiтностi" визначае заповнення зазначених фърм звiтностi в одиницяхвимiру - в тисячах гривень без десяткових знакiв, цi Примiтки, u ,uno* поясненrrя статей
балансу, звiту про фiнансовi результати, звiry про рух грошових коштiв, звiту про власний
капiтал за piK, що закiнчився 3l грулня 20i7 року,'наведенi також " ,r."*u* гривень без
десяткових знакiв.
метою подання даноi фiнансовот звiтностi е забезпеченrrя споживачiв фiнансовоi звiтностiiнформацiею про фiнансовий. стан, фiнансовi результати i змiни щодо фi"iп.о"Ь.о "rч"о""щчдля прийняття економiчних рiшень.

5. Основоположнi припущення

,Щана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на ocHoBi методу нарахування (за винятком звiту про
рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу. результати операцi'i визнаються за факгЪм'ТхздiйсненнЯ (а не за фактом отримання абО 

""rpu"un"" 
грошових коштiв або ix еквiвалентiв),

вiдображаються в облiкових записах i ,-.*ub."." у бirur.о"у *ir"l"r" 
""|i"дiЪ, до яких

вiдносяться.
.Щана фiнансова звiтнiстЬ була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного змiсту над
юридичною формою.
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.Щана фiпансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною
вартiстю, за виIIJIтком фiнансових iHcTpyMeHTiB доступних для продажу, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю,

Товариство застосовуе вiдповiднi до МСФЗ методи визначення справедливоi BapTocтi.

Основою визначення справедливоI BapTocTi с припущення. що Товариство дiс безперевно i не
мае Hi HaMipy, Hi потреби лiквiдувати чи сутт€во скоротити обсяг свосi дiяльностi або
здiйснювати операцii за несприятливих умов.

Оцiнка дебiторськоi та кредrгорськоТ заборгованостi Товариства здiйснюсться первiсно за iT
номiнальною (контрактною) вартiстю, в подirльшому базуючись на припущеннi того, що
дебiторська та кредиторська заборгованiсть е короткостроковою, Товариство вважае, що iT
номiнальна BapTicTb с справедливою i не амортизустся.

.Щана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на ocHoBi припущення, що Товариство с
пiдприсмством. яке здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi у
найближчому майбутньому. I-{e припущення передбачае реаrriзацiю активiв i виконання
ЗОбОВ'ЯЗаНЬ В хОдi звичайноТ дiяльностi. Управлiнський персонаJr та акчiонери мають HaMip i в
подальшому продовжувати свою дiяльнiсть. Управлiнський персонм Товариства вважас
ПРИПУЩеНtUl ЩОДО ЗДаТНОСТi ТОвариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi
прийнятним,

Фiнансова звiтнiсть Товариства е окремою фiнансовою звiтнiстю.

ДОГryЩеННя i Застосованi на ix ocHoBi розрахунковi оцiнки постiйно анацiзуються на предмет
необхiдностi ii змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у тому звiтному перiодi, коли цi
оцiнки бу;rи переглянутi, i у Bcix насryпних перiода,х, порушених зaвначеними змiнами.

6. облiкова полiтика

6.1. Основи наданюI фiнансовоi звiтностi

Товариство використовуваJIо одну й ту ж облiкову полiтику у Bcix перiодах, представлених
у фiнансовiй звiтностi за 20l7 piк, що скJIадена вiдповiдно до МСФЗ.

облiкова полiтика вiдповiдас BciM МсФз. що вступ}tли в силу на кiнець звiтного перiоду. за
який пiдютовлена фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ, за винятком ситуацiй, особливо
обумовлених в МСФЗ l.

Основа пiдготовки фiнансовоi звiтностi
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IHCTPУMEHT'' за

2017 pik пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (мсФз) в
редакцiТ затвердженоТ Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть згiдно з вимогами МСФЗ сютадаеться на пiдставi iнформацii про
активи, зобов'язання, капiтал, господарськi операцi'i та результати дiяльностi ПрАТ
"ПОЛТАВСЬКИЙ ДЛМДЗНИЙ IHCTPYMEHT" за даними бухга,,lтерського облiку шJrяхом
трансформацii (коригування) статей у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв
фiнансовоi звiтностi.
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Фiнансовi звiти пiдписанi !иректором
IHCTPYMEHT" 12 лютого 20l8 р.

ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ДЛМДЗНИЙ

Основа наданrrя iнформацii.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi принципу iсторичноi BapTocTi.

Функцiональна валюта та вilлюта подання фiнансовоi звiтностi
Нацiональною вмютою Украiни е гривня. Отже, функцiонаJIьною ва.rютою та вaIлютою

подання звiтностi для цiлей даноi фiнансовоi звiтностi € гривrul. Bci показники примiток
вiдображаються в тис.грн.

Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИИ АЛМАЗНИИ IHCTPYMEHT" складаеться у
нацiона,тьнiй ва,rютi Украiни - гривнi, яка е функцiона,rьною вмютою.

Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судженшI при застосуваннi принципiв облiковоi полiтики
Пiдготовка фiнансовоi звiтностi згiдно з МСФЗ вимага€ вiд керiвництва формування певних

суджень. оцiнок та припущень. якi впливають на застосування принчипiв облiковоТ полiтики. а
також на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображенi у звiтностi. Оцiнки та
пов'язанi з ними припущення ?рунтукrгься на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що
ввtuкаються об?рунтованими за даних обставин, результати яких формуюгь основу для суддень
вiдносно ба,rансовоi BapTocTi активiв та зобов'язань, яка не € очевидною з iнших джерел. Хоча цi
очiнки ?рунтуються на розумiннi керiвництвом поточних подiй, фактичнi результати, у
KiHueBoMy пiлсумку. можуть вiлрiзнятися вИ цих оцiнок.

Зокрема, iнформацiя про сутгевi сфери невизначеностi оцiнок та ключовi судження при
застосуван н i обл iKoBoT пол iтики подасться дал i.

Припущення безперервностi дiяльностi Пiдприемства
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IHCTPУMEHT" пiдготовлена на
ocHoBi припущення, що Пiдприемство функчiонуватиме невизначено довго в майбутньому, це
припущення перелбачас реалiзачiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звttчайноi дiяльностi,
На дату затвердження звiтностi ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IHсTPУMEHT"
функчiонуе в нестабiльному середовищi, пов'язаному з свiтовою економiчною кризою.
Полiпшення економiчноi ситуацii в Украiнi в значнiй Mipi залежатиме вiд ефективностi
фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом Украiни. В той же час не icHyc
чiткого уявлення того, якi заходи прийматиме уряд УкраiЪи для подолання кризи. Тому
неможJIиво достовiрно оцiнити ефект впливу поточноТ економiчноi ситуацii на лiквiднiсть i
дохiд Пiдприсмства, стабiльнiсть i структуру iT операцiй iз споживачами i постача,rьниками. В
резу,rьтатi виникас icToTHa невизначенiсть. яка може вплинути на майбутнi операчii. можливiсть
вiдшкодування BapTocTi активiв Пiдприемства i його здатнiсть обслуговувати i платити по своТх
боргах у Mipy настання TepMiHiB Тх погашення. !ана фiнансова звiтнiсть не включас нiяких
коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такоi невизначеностi. Про TaKi коригування буде
повiдомлено, якщо вони станlть вiдомi i зможуть бути оцiненi.

Судження щодо необхiдностi перерахуванrrя фiнансовоi звiтностi складеноi на 31.12.2017 року
у вiдповiдностi мсбо 29 "фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцii"

МСБО 29 не встановлюе абсолютного рiвня, на якому вв!Dкаеться, що виникае гiперiнфляцrя.
Показником гiперiнфляцii е характеристики економiчного середовища в YKpaiHi, якi включають
таке (але не обмежуються таким):
а) основна маса населення вiддае перевагу збереженню cBoix цiнностей у формi немонетарних
активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в начiональнiй валютi,
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негайно lнвестуються для збереження купiвельнот спроможностi;
б) основна маса населення розглядас грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиничi, а у
,iд"о"rО стабiльнiЙ iноземнiЙ ва.пютi. I{iни можугь також наводитися в цiй вазrютi;

в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюеться за цiнами, якi компенсують

очiкувану втраry купiвельноi спроможностi протягом перiолу вiдстрочки платежу. HaBiTb якцо

цей строк € коротким;
г) вiдсЪтковi ставки, заробiтна плата та цiни, iндексуються згiдно iндексу чiн;
?) кумулятивний piBeHb iнфляцii за трирiчний перiод наближаеться до l00% або

перевищуе цей piBeHb.

Щанi МВФ пЪ*uзуюr", що трирiчнi кумулятивнi екскаватори iнфляцii наявнi, а.lе немас

значногО перевищеннЯ рiвня l00% станом на З1.|2.2017 року. Ана.lIiз макропоказникiв розвитку
економiки УкраiЪи свiдчать про зниженшI факторiв кумулятивноi iнфляцii на наступний 20l8
piK. (Iнфляцiйний звiт НБУ). Тобто, якiснi показники пiдтверлжують, що Украiна на З1.12.201.'7

року не с гiперiнфля uiйною краiною.
Вiдмiчаемо, що МСБО 29 мас бутИ застосований з самого початку перiоду. в якому

iснування гiперiнфляцii iдеrтгифiковане. Станом на дату пiдписання фiнансовоi звiтностi

iснування гiперiнфляцii в YKpaiHi не iдентифiковано.
Мiнфiн (головне MiHicTepcTBo iз тлумачення стандартiв бlхоблiку) iз приводу застосування

даного стандарту при скJIаданнi звiтностi за 2Ol7 piK, на дату пiдписання цiеi звiтностi

керiвництвоМ kомпанii, не видаВ жодних нормативних або iнших рекомендацiйних
документiв.

Врмовуючи вище наведене, нами прийнято рiшення не застосовувати МСБо 29 "Фiнансова
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцii".

Але протягом 20l8 року ми будемо контролювати цю ситуацiю та ана,riзувати як

фактори кумулятивноi iнфляцii, так i якiснi макропоказники, що позитивно впливають на

економiчний розвиток, якi в свою чергу
iнфляцiйних скJIадових.

6.2. Грошовi кошти та ix еквiваленти

е факторами, що впливають на зниження кiлькiсних

Грошовi кошти ПрАТ ,полтАвськИй длмдзниЙ IHсTPУMBHT" включають

грошовi кошти в банках, готiвковi кошти в Kaci, не обмеженi у користуваннi.

Iноземна валюта
дюиви i пасиви, вираженi в iноземних вaIлютах, перераховуються по офiцiйних курсах обмiну,
встановлених Нацiонмьним Банком Украiни, на кiнець року. KypcoBi рiзницi, якi виникають

при конвертацii, вiдображаються на рахунку прибуткiв i збиткiв.
РЪзультати, вираженi в iноземних в!1лютах, перераховуються по курсах обмiну на дату
здiйснення операцiI.

,Щолари США
27,190858
28,06,722з

Росiйськi рублi
0,45 1 1з

0,48703

евро

кlлькlснl

Курс на З1 грудня 2016 р.
Курс на 31 грудня 20l7 р.

Курс на 31 грудня 20lб р.
Курс на 31 грудня 2017 р.
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Курс на 31

Курс на 3l

Курс на 3 l
Курс на 31

грудня 20l б р.
грудня 20l7 р.

грудня 2016 р.
грудня 20l 7 р.

28,422604
зз,495424

юань Женьмiньбi
з,90925l
4,2942з

ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ дЛМДЗНРЙ IHCTPУMEHT" спiвпрацюс з iноземними
контрагентами i користуеться в розр,rхунках iноземною вчIлютою.

6.3, Оренда

Оренда класифiкуеться як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в

основному Bci ризики та вигоди, пов'язанi з експ,rуатацiею активу та оренда вiдповiда€ одному з

критерiТв визнання, визначеному у МСБО 17 "Оренда". Bci iншi види оренди класифiкуюгься як
операцiйна оренда.

Акгиви, якi утримуються на умовах фiнансовоi оренди. визнаються актива}4и

Пiдприемства по найменшiй BapTocTi або по справедливiй BapTocTi або дисконтованiй BapTocTi

мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включаеться в

ба,rанс як зобов'язанrrя по фiнансовiй орендi, з роздiленням на довгострокову i короткострокову
заборгованiсть. Фiнансовi витрати, визначаються з використанням методу ефективноi ставки
вiдсотка. Вiдсоток визначаеться по встановленому орендодавцем в договорi оренди або як
ставка можJIивого 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 ocHoBi впродовж вiдповiдного перiоду оренди,
В разi налан rrя в операчiйну оренду майна ПрАТ. суми. що пiдrягають отриманню вiд

орендаторiв, вiдображаються як дохiд вiд операцiйноi оренди в cyMi нарахованих поточних
платежiв.

ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IHсTPУMEHT" виступае орендодавцем власних
основних засобiв. Bci операцiii по орендi класифiкованi як операцiйна оренда TepMiHoM до трьох
poKiB.

6.4. Визнання доходiв та витрат

Визнання доходiв
,Щоходи ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ДЛМДЗНИЙ IHCTPYMEHT" визнаються на ocHoBi принципу
HapaxyBaHHJl, коли icHye впевненiсть, що в результатi операцi'i вiдбудеться збiльшення
економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена,

Дохiд вiд ремiзацiТ ToBapiB та послуг визнасться 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 вiдповiдас BciM критерiям виЗНаННЯ ВiДпОвiДНО

до мсБо l8.
Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацii ToBapiB, робiт i послуг у вiдповiдностi з

полiтикою Пiдприсмства не передбачено.
Процентний дохiд визна€ться в тому перiолi. до якого BiH вiдноситься виходячи з принципу
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нарахуван}rя. Витрати. пов'язанi з одержанням доходу. визнаються одночасно з вiдповiдним
доходом.

прАТ "ПоЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IHсTPУMEHT" отримус доходи вiд реа,riзацii
готовоТ продукцii, ToBapHoi продукцii, послуг.

Визнання витрат
ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИИ АЛМАЗНИИ IHCTPYMEHT" несе витрати на здiйснення

основноТ операцiйноi дiяльностi. а також iншi витрати.
Витрати визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукуrший доход), якщо

виникае зменшення в майбрньому економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або
збiльшенням зобов'язання, якi можlть бути достовiрно визначенi.

Витрати визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний доход) на ocHoBi
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 вiдловiдати вимогам визнання як актив в Звiтi про

фiнансовий стан.

6.5. OcHoBHi засоби

ocHoBHi засоби ПрАТ 'ПОЛТАВСЬКИЙ ДЛМДЗгпаЙ IHсTPУMEHT" облiковуrоться та
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi з МСБО 16 "OcHoBHi засоби".

Основними засобами визttаються матерiальнi активи, очiкуваний TepMiH корисного
використання яких бiльше одного року. первiсна BapTicTb яких визначасться вiд класу. якi
використовуються в процесi виробництва та надання послуг. передачi в оренду iншим сторонам,
для здiйснення адмiнiстративних та ооцiа,,rьних функцiй.
Пiдприемство використовуе для оцiнки основних засобiв першу модель - облiк по первiснiй
BapTocTi.

OcHoBHi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за MiHycoM накопиченого зносу.
Амортизачiя нараховусться рiвними частинами протягом TepMiHy корисного використання
основних засобiв без урахування очiкуваноi за.rишковоi BapTocTi.
OcHoBHi засоби Пiдприемства облiковуються по об'ектах. Об'екти основних засобiв
класифiкуються за окремими кJIасами,

класи основних засобiв

Клас основних засобiв TepMiH корисного використання, poKiB Метод HapaxyBaHIUI
амортизацii
Земельнi дiлянки
Будiвлi, споруди та передавмьнi пристроi вiд l0 до 50 Прямолiнiйний
Машини та обладнання вiд2 до 25 Прямолiнiйний
Транспортнi засоби вiд 5 до 15 Прямолiнiйний
Iнструменти, прилади, iHBeHTap вiд 4 до 25 Прямолiнiйний

Готовi до експлуатацii об'екги, якi плануються до використання у складi основних засобiв,
до моменту початку експлуатацii облiковуються в складi класу придбанi, alле не введенi в
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експлуатацiю ocHoBHi засоби.
Придбанi ocHoBHi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю, яка включае в себе BapTicTb

придбанrrя i Bci витрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'екта до експ,туатацiТ.
Виготовленi власними силами обlекти основних засобiв оцiнюються за фактичними

прямими затратами на ix створення.
У момеrтг введення в експлуатацiю ix BapTicTb порiвнюсться з вартiстю вiдшкодування

вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв".
Нарахування амортизацii за об'ектами основних засобiв здiйснюеться прямолiнiйним

методом виходячи iз строку корисного використання цього об'екта. Нарахування амортизацii
основних засобiв починасться в мiсяцi введення в експ,rуатацiю.

Амортизацiя не нарzrховуеться по наступних об'ектах:
- повнiстю замортизированих основних засобах.

Витрати на обслуговуваннJl, експлуатацiю та ремонт основних засобiв списуються на
виц)ати перiоду по Mipi ii виникнення. BapTicTb iстотних оновлень i вдосконалень основних
засобiв капiталiзуеться. Якщо при замiнi одного з компонентiв скJIадних об'ектiв основних
засобiв виконанi умови визнання матерiального акгиву. то вiдповiднi витрати додаються до
ба,rансовоi BapTocтi складного об'€кта.

OcHoBHi засоби, призначенi для продажу, та вiдповiдають критерiям визнаннJr,
облiковуюrься вiдповiдно до МСФЗ 5.

6.6. Незавершенi капiта:rьнi iнвестицiТ

Незавершене будiвництво на ПрАТ облiковусться i вiдображаеться у фiнансовiй звiтностi
вiдповiдно до МСБО 16 "OcHoBHi засоби".

Незавершенi капiтальнi iнвестицii вiдображаються в облiку за первiсною вартiстю.
Пiдприсмство використовус для оцiнки незавершеного будiвництва першу модель - облiк

за первiсною вартiстю за MiHycoM накопиченоТ амортизацiI.
Амортизацiя на об'екти незавершеного будiвництва не нарirховуеться.

6.7. Нематерiальнi аюиви

Нематерiальнi активи ПрАТ облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi аюиви". Нематерiмьними активами визнаються
контрольованi суспiльством HeMoHeTapHi активи, якi не мають матерiальноi форми, можрь бути
iдентифiкованi окремо вiд пiдприсмства i використовуються пiдприсмством протягом перiолу
бiльше одного року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних
цiлях чи наданнJl в оренду iншим особам.
Об'екти нематерiальних активiв к,rасифiкуються за окремими групами:
- патенти;
- aBTopcbKi права (в т.ч. на програмне забезпечення);
- лiцензii;

Програмне забезпечення, яке с невiддiльним i необхiдним для забезпечення роботи
основних засобiв, враховуеться у складi цих об'сктiв.

HeMaTepia,rbHi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартостi), яка включае в себе
BapTicTb придбаннJl та витрати, пов'язанi з доведеннJIм нематерiальних активiв до експлуатацii.

Наступнi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiмьного
активу, якщо:
- icHyc ймовiрнiсть того. що цi витрати приведуть до генерування активом майбутнiх
економiчних вигод, якi перевищать його первинний piBeHb ефективностi;
- цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу.
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. Якцо пода:lьшi витрати на нематерiа,.rьний актив необхiднi для пiдтримки первiсно
оцiненоi ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду.

HeMaTepiMbHi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного
TepMiHy ix використання, але не бiльше 20 poKiB. Нарахування амортизацiТ почина€ться з мiсяця,
наступного пiсля введення нематерiмьного активу в експлуатаuiю.

очiкуваний строк корисного використання нематерiа.льних активiв визначасться при
постановцi на облiк виходячи з:
- очiкуваного морfu.lьного зносу, правовi або iншi обмеження щодо cTpoKiB використання або
iнших факгорiв;
- cTpoKiB використанIIJI подiбних активiв.

На дату звiту нематерiальнi активи облiковуються по моделi первiсноi BapTocTi.

6.8.Фiнансовi iнвестицii

Фiнансовi iнвестицii облiковуlогься вiдповiдно до мсБО 32 та МСБО 39. З мегою скJ]адання
фiнансовоi звiтностi класифiкуються по категорiях:
о призначенi для торгiвлi;
о }тримуються до погашення;
о наявнi для продажу;
о iнвестицii в асоцiйованi компанii;
о iнвестицii в дочiрнi компанii.

Iнвестицii. призначенi лтя торгiвлi. облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням
ii'змiн на прибуток або збиток.

Iнвестицii, якi мають фiксований TepMiH погашення та утримуються до погашення
облiковуюгься за амортизованою собiвартiстю. Iнвестицii, що "" йаюi" фiксованого TepMiHy
погашення, враховуються за собiвартiстю.

Iнвестицi'i. наявнi д,пя продажу. облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням iT
змiн на власний капiтал_

Iнвестицii в асоцiйованi компанii облiковуються за пайовим методом.
Фiнансова iнвестицiя в дочiрнс пiдприсмство 1у розмiрi 100% участi в капiтмi), здiйснена

в ТоВ "ПоЛТАВСЬкИЙ АЛМАЗнИЙ lHCTPyIvrEi]T'' м. Белгород Росiйська Федерацiя,
враховуетъся за методом участi в капiталi. Перераховуеться щомiсяця за валютним курсом на
кlнець дня останнього дня мiсяця i на кiнець кварталу за валютним курсом на кiнець дня
останнього дня квартаrлу.

. Станом на 31.12,201'7 р. на балансi пiдприемства облiковусться довгострокова фiнансова
iнвестицiя в cyMi l 659 тис.грн.

Протягом 20l7 року реалiзацiю iнвестицiй ПрАТ не здiйснюва.по.

6.9. Влпрати за позиками, процентнi витрати та фiнансовi витрати

Пiдприемство для складання фiнансовоi звiтностi застосовуе базовий пiдхiд до облiку
витрат по позиках, вiдображений у МСБО 23, Витрати за позиками (процентнi та iншi витрати,
понесенi у зв'язку iз за,rученням позикових коштiв) визнаються в якоiтi витрат.lого перiоду. в
якому вони понесенi, з вiдображенням у Звiтi про фiнансовi результати.у складi фiнансових витрат Пiдприемство вiдобража€ проценти за користування
банкiвськимИ кредитами, витратИ за фiнансовими зобов'язаннями, якi оцiнЙються за
амортизованою вартiстю.

У звiтному перiодi Пiдприемство не користув.чIось позиками та кредитами.

6. 10. Запаси
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Облiк та вiдобрФкення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюсться вiдповiдно до МСБО 2.
Запаси врмовуються за олнорiдними групами:
о ocHoBHi (технологiчнi,1 сировина та матерiали:
о iншi матерiали- в т.ч. будiвельнi:
о запаснr частини;
о пмиво;
о напiвфабрикати покупнi;
о незавершене виробниrцво;
о готова продукцiя;
о товари покупнi;
о малоцiннi та швидкозношуванi предмети;

Облiк Bcix транспортно-заготiвельних витрат ведеться на
розподiляються мiж сумою залишку запасiв на кiнець мiсяrц i
запасiв _ згiдно МСБО Ns 2.
Технологiчна оснастка власного виробництва враховуеться у
витрати визначarються за технологiчними нормами пiд
операцiйний цикJI сIоlадае менше року.

окремому субрахуrтку. Витрати
сумою вибулих в звiтному мiсяцi

складi МБП, у зв'язку з тим, що
обсяг продукцiТ i норма.пьний

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети строком корисного використання менше одного року,
незzL,Iежно вiд BapTocTi враховуються на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети"
в складi запасiв Пiдприемства.

списання на витрати малоцiнних i швидкозношуваних предметiв здiйснюсться у розмiрi l00%
ix BapTocTi при передачi в експлуатацiю. ,Щля здiйснення контролю щодо списання МБП,
ВРаХОВаНИХ У СКЛаДi Запасiв, органiзовано оперативний кiлькiсний облiк таких предмегiв за
МiСЦеМ еКСПЛУаТацii i вiдповiдальними особами протягом строку ii фактичного використання.
Оцiнка придбаних запасiв здiйснюеться за первiсною собiвартiстю. При вiдпуску запасiв у
виробництво, продФку та iншому вибутгi iх оцiнка здiйсню€ться за методом середньозваженоI
собiвартостi.

Облiк витрат здiйснюеться з вiдображенням iх на вiдповiдних рахунках бухгалтерського облiку
за мiсцями ix виникнення.
об'сктами кaшькулювання е продукцiя основних i допомiжних дiлянок цеху AI, а також роботи i
послуги, що виконуються дпя власних потреб та реалiзацii на сторону.
СОбiвартiсть реа.'IiзованоТ продукцii розраховуеться виходячи iз середньозваженоТ собiвартостi l
кiлограма продукцii.
пiдприсмство визначае собiвартiсть готовот продукцii, виконуваних робiт, наданих послуг за
прямими витратами, пов'язаними з виробництвом продукцiI, виконанням робiт, наданням
послуг, а саме:
- прямi матерiальнi витрати;
- прямi витрати на оплату прачi:
- амортизацiя виробничих основних засобiв та нематерiмьних активiв, безпосередньо
пов'язаних з виробництвом продукцii, виконанням робiт, наданням послуг;
- BapTicTb придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом продукцii, виконанням робiт,
наданшlм послуг;
- iншi прямi витрати, у тому числi витрати з придбанrrя електричноТ енергii (включаючи
реакти вну).
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або
чистою вартiстю реалiзацii, Чиста BapTicTb реа,riзацi'i - це мояtлива цiна реалiзацii в ходi
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звичаЙнФ дiяльностi Товариства за вирмуванням розрахункових витрат з продa)ку.
Чиста BapTicTb реалiзацii для незавершеного виробництва i готовоi продукцii на складi
визначаеться за окремими найменуваннями.
У тому випадку, коли чиста BapTicTb реалiзацiТ сировини i матерiалiв нижче собiвартостi, а цiна
реалiзацii готовоi пролукцii не змiнилася. зниження BapTocTi сировини i MaTepiMiB у звiтностi не
вiдображаеться.

б.1 l. Фiнансовi iнструменти

.Щебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на
отриманIJI грошових коштiв, ToBapiB або послуг. !ля цiлей фiнансовоi звiтностi дебiторська
заборгованiсть класифiкуеться як поточна (отримання очiкусться лротягом лоточного року або
операцiйного циклу) або як довгострокова (лебiторська заборгованiсть, яка не може бути
класифiкована як поточна).
.Щебiторська заборгованiсть класифiкусться як торговельна дебiторська заборгованiсть (що
виникас за реа,riзованi в ходi здiйснення звичайноi господарськоТ дiяльностi товари i послуги) i
неторговельна (iнша) дебiторська заборгованiсть.
Первiсне визнання дебiторськоi заборгованостi здiйснюсться за справедливою вартiстю
передацих акгивiв.
У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюеться i вiдображаеться
за чистою вартiстю реалiзацii. Чиста BapTicTb реалiзацii дебiторськоi заборгованостi оцiнюсться з

урахуванням наданих знижок. поверненюI ToBapiB та безнадiйноТ заборгованостi.
.Щля вiдображення сумнiвноi чи безнадiйноi дебiторськоi заборгованостi на Пiдприсмствi
створюеться резерв сумнiвних боргiв.

Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi створюсться за методом застосуванЕя
абсолютноi суми сум HiBHoT заборгованостi.
Нарахування суми резерву здiйснюеться в кiнцi звiтного року.

Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображаеться у "Звiтi про
сукупний дохiд" у складi iнших операцiйних витрат.
Виключення безнадiйноi дебiторськоi заборгованостi з активiв здiйснюсться з одночасним
зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого
резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списуеться з активiв на iншi

_ операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаноi безнадiйноi дебiторськоi
заборгованостi включа€ться до ск.паду iнших операцiйних доходiв.
За пiдсумками 20l7 року резерв сумнiвних боргiв не створювався.

6.12. Зобов'язання та резерви

Облiк i визнання зобов'язань i резервiв на ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ДЛМДЗНИЙ
IHCTPYMEHT" здiйснюсться вiдповiдно до МСБО З7.
Зобов'язання класифiкуються на довгостроковi (TepMiH погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi
(TepMiH погашення до 12 мiсяцiв).
,Щовгостроковi зобов'язання (црiм вiдстрочених податкiв на прибуток) вiдображаються змежно
вiд виду або за амортизованою, або за дисконтованою вартiстю.
Поточна кредиторська заборгованiсть врirховуеться i вiдображаеться в Бмансi за первiсною
вартiстю, що дорiвнюе справедливiй BapTocTi отриманих активiв або послуг.
Переведення частини ловгостроковоТ кредиторськоТ заборгованостi до скJIаду короткостроковоТ.
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вiдбуваегься коли за станом на дату Б,rлансу за умовами договору до поверненIJJI частини суми
боргу змишаеться менше 365 днiв.
Резерви визнаються, якщо Пiдприсмство в результатi певноi подiТ минулою мас юридичнi або

фактичнi зобов'язання, для врегулюваннJI яких з бiльшою ймовiрнiстю буде потрiбно вiдтiк
pecypciB, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.
Пiдприемство визнае резерви:
- резерв вiдпусток. якиЙ форvусться щорiчно iвизначасться як добуток фактично нарахованоТ
заробiтноi плати працiвникам i вiдсотка, обчисленого як вiдношення рiчноi плановоi суми на
оплату вiдпусток до загального lrланового фонду оплати працi;
- резерв сумнiвних боргiв.

6. 1 З. Винагорода працiвникам

Bci винагороди працiвникiв Пiдприемства облiковуються як поточнi у вiдповiдностi до МСБО
19.
В процесi господарськоТ дiяльностi Пiдприемство сплачуе обов'язковi внески в Пенсiйний фонд
за cBoii працiвникiв, у розмiрi, передбаченому Законодавством Украiни.

6.14. Витраш з податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
Пiдприемства згiдно з МСБО 12.

Витрати з податку на приброк, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати,
складаються iз сум поточного i вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визнача€ться виходячи з оподатковуваного прибутку за piK,
розрахованого за правилами податкового законодавства УкраiЪи.
Вiдстрочений податок визнаеться в cyMi, яка, як очiкуеться, буде сплачена або вiдшкодована у
зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж ба,rансовою 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 використанrшм балансового
методу облiку.
ВiдСтроченi податковi активи та зобов'язання розрilховуються за податковими ставками, якi, як
очiкуеться, будуть доступнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на ocHoBi
податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення якп< в дiю в найближчому
майбутньому було достовiрно вiдомо станом на звiтну дату.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються тiльки в тому випадку, якщо icHye ймовiрнiсть
ТОгО. що наявнiсть маЙб)тнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдкладенi
податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових
зобов'язань.

Згiдно Податкового Кодексу Украiни, в редакцii, що дiяла у 2017 poui ставка податку на
прибуток для розрахунку податку на прибуток з l сiчня 2017 року по 3l грулня 2017 року
становить 187о, ПодатковиЙ кодекс передбачае, KpiM iншого, також i зближення бухга.ттерського
та податкового облiкiв.
Беручи до уваги нестабiльнiсть податковоi полiтики держави. оцiнка вiдстрочених податкових
активiв i зобов'язань проводилась на ocHoBi суджень керiвництва Пiдприомства, i базува.лась на
iнформачiТ. яка була в його розпорядженнi на момент скJrадан}ш uicT фiнансовоi звiтностi.

6.1 5. Власний капiтм

Власний капiтал Пiдприемства вкJIюча€:
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- заре€сфований (пайовий) капiтал;
- додатковий капiта,т;
- резервний капiтал (створюеться у вiдповiдностi з вимогами Статуту).

Зареестрований (пайовий) капiтм, вкJIючас в себе внески учасникiв. Сума перевищення
справедливоТ BapTocTi отриманих копrтiв над номiнмьною вартiстю частки учасника
вiлображасться як емiсiйний дохiд.

Пiлприсмство нараховус дивiденди учасникам- i визнас iх як зобов'язанttя на звiтну дату
тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтноi дати вкJlючно.

6.16. Сегменти

Компанiя в силу своIх технологiчних особливостей i сформованою практикою органiзацii
виробництва займаеться одним видом дiяльностi. Видiляеться один географiчний сегмент -
Росiя, м. Белгород.

б.l7. OcHoBHi пов'язанi особи

Перелiк зв'язаних cTopiH визначаеться вiдповiдно до МСБО 24 "Розкриття iнформачii про
зв'язанi сторони" та переглядасться на кожну звiтну лату.

У ходi своеi звичайноi дiяльностi Товариство здiйснюе операцii iз пов'язаними сторонами.
Сторони ввЕDкаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона мае можливiсть
контролювати iншу сторону або здiйснюе суттевий вплив на iншу сторону при прийнятгi
фiнансових та операцiйних рiшень. ОперацiТ з пов'язаними особами здiйснюються за
звичайними цiнами.

6.18. ПодiТ пiсля звiтноi дати

Керiвництво Пiдприемства визначае порядок, дату пiдписання фiнансовоi звiтностi та осiб,
УПОВНОВaDКеНИх пiдписувати звiтнiсть. При складаннi фiнансовоi звiтностi ПрАТ вра,ховуе подii
пiсля звiтноi дати i вiдображас ii у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10.

6. l9. Форми фiнансовоТ звiтностi

Пiдприсмство визначас форми поданюI фiнансовоТ звiтностi у вiдповiдностi з

рекомендацiями МСБО 1.

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) складаеться методом розподiлу активiв i зобов'язань на
поточнi i довгостроковi.
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) складаеться методом розподiлу вl.прат
за функцiональною ознакою.
Звiт про рух грошових коштiв складаеться у вiдповiдностi з МСБО 7 за прямим методом.
Звiт пр власний капiтал подаеться у розгорнутому форматi.
ПРимiтки до фiнансовоТ звiтностi складаються згiдно з обов'язковими вимогами до розкриття
iнформачii, викJIаденими у Bcix МСБО/\4СФЗ.

6.20. HoBi стандарти бухгмтерського облiку та ii тлумачення

,Щеякi HoBi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не е чинними на 3l грудня 20l7
Р. Не ЗаСтосовувzIлися при пiдготовцi цiсi фiнансовоi звiтностi. Керiвництво компанii плануе
застосувати цi стандарти, змiни та тлумачення) коли вони набудуть чинностi.
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Мiжнародний стандарт фiнансовоi звiтностi l5 "Виручка за контрактами з клiснтами" (МСФЗ
15) встановлюе принципи необхiдностi визнання, суми визнання та моменти визнання доходу
вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг). BiH замiнюс дiючi iнструкцii з питань визнання
доходу вiд реа,тiзацii пролукцii (ToBapiB, робiт, послуг), якi у поточний перiод мiстяться у МСБО
l8 "Визнання доходу'l, МСБО l l "Булiвельнi контракти" та КТМФЗ l3 "Програми лояльностi
клiекга". Головний принцип нового стандарту полягае в тому, що суб'ект господарювання
визна€ доходи для вiдображення факту передачi обiцяних ToBapiB або послуг клiснтам у cyMi, що
вiдображае винilгороду, яку суб'ект господарювання очiкуе отримати в обмiн на TaKi товари або
послуги. Новий стандарт вдосконалю€ процедури розкриття доходу, мiстить iнструкцii щодо
методiв визнання операцiй, ранiше не врегульованих у повному обсязi, i вдосконалюе iHcTpyKuii
з визнання доходiв за договорами з кiлькома складовими. МСФЗ l5 чинний для рiчних перiодiв_
що починаються l сiчня 20l8 р. або пiзнiше, i при цьому суб'ект господарювання мае право на
його дострокове застосуваншI.

Мiжнародний стандарт фiнансовоi звiтностi lб"Оренда" (МСФЗ 16) запроваджуе сдину
МОДель облiку для орендарiв, яка вимагае вiд орендарiв визнавати активи та зобов'язання за
BciMa договорами оренди, за винJIтком випадкiв, коли строк оренди становить l2 мiсяцiв або
менше або орендований актив ма€ низьку BapTicTb. Орендодавцi продовжуватимуть
класифiкувати оренду як операцiйну оренду та фiнансовий лiзинг, тобто пiдхiд МСФЗ lб до
облiку лля орендодавцiв по cyTi не мiняеться порiвняно з МСБО l7, що дiяв ранiше. МСФЗ lб с
чинним для рiчних перiодiв, що починаються l сiчня 2019 р. або пiзнiше, i при цьому
дозволя€ться Його дострокове застосування за умови одночасного виконання вимог МСФЗ 15
"Виручка за контрактами з клiеrrтами".
Компанiя наразi аналiзуе потенцiйний вIIлив на ri окрему фiнансову звiтнiсть у результатi
застосування МСФЗ 16.

"Розкриття iнформацii" - Змiни до МСБО l (випущенi у грулнi 2014 р.; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 20lб р. або пiзнiше). Змiни цього стандарту уточнюють
поняття cyTтeBocTi та роз'яснюють, що органiзацiя не зобов'язана розкривати iнформацiю,
розкриття якоi вимагають МСФЗ, якцо така iнформацiя не с суттевою, HaBiTb якщо МСФЗ
мiстить перелiк конкретних вимог або визнача€ ix як MiHiMMbHi вимоги, Також до цього
стандарту включено HoBi iHcTpyKuii про промiжнi пiдсумковi суми у фiнансовiй звiтностi,
ЗОКРема, зазначено, що TaKi промiжнi пiдсумковi суми (а) мають вкJtючати cTaTTi, визнання та
оцiнка яких здiйснюсться вiдповiдно до МСФЗ; (б) мають бути представленi та названi таким
чином. щоб забезпечити розумiння компонентiв промiжних пiдсумкових сум; {в) мають
застосовуватися послiдовно у рiзних перiода.х; та (г) не можуть бри представленi так, що
видiляються бiльше, нiж промiжнi пiдсумковi суми та пiдсумковi суми, яких вимагають МСФЗ.
Розкриття iнформачii за 20l7 piK на нашу думку. не суперечить вимогам щодо змiн до нього.

З l сiчня 20lб року або пiс,,lя цi€iдати. застосовуються змiни до наступних стандартiв:
Виправлення до МСФЗ 1 l "Спiльна дiяльнiсть" щодо придбанrrя часток у спiльних операцiях.

Змiни до МСБО 16 "OcHoBHi засоби" та змiни до МСБО З8 "Нематерiальнi активи", що
встановлюють, що "дохiдний, що базуеться на виручцi" метод амортизацii е неприйнятним.

Змiни до МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" згiдно яким суб'екту господарювання
Нада€ться можливiсть оцiнки iнвестицiЙ за методом участi в капiталi при складаннi окремоi
звiтностi.

Змiни до МСБО l "Подання фiнансовоi звiтностi" }"точнюють формат подання iншого
сукупного доходу.
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Змiни в мсБо 28, мсФз.l0 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть'', мсФз 12 ''Розкриття
iнформацii про частки участi в iнших суб'ектах господарювання". Стислий опис змiн: якщо
материнська компанiя (iнвестицiйний суб'ект господарювання) оцiнюе вкладення в дочiрнi
пiдприсмства за справедливою варгiстю через приброк/збиток- вона звiльrrясться вiд
консолiдацii.

Перерахованi стандарти не мають суггевого впливу на звiтнiсть компанiТ за 20l7 piK.

6.2l . Iншi положення облiковоТ полiтики. Вплив змiни облiковоi полiтики

Пенсii та iншi виплати працiвникам по закiнченнi трудовоi дiяльностi.
товариство не мас програм з визначеними виплатами.

Виплати на ocHoBi акцiй. Працiвники Товариства (включаючи вище керiвництво) не отримують
винагороду у форvi виплат. заснованих на акцiях.

Вплив змiни облiковоi полiтики на подiТ i операцiТ, що вiдбуваються (вiдбуваlrись) в Товариствi.
,щоцiльнiсть змiни того чи iншого положення облiковоi полiтики Товариства 

"arurourr-ar""" у
разi:
- змiн стат}тних вимог (тобто при BHeceHHi змiн до статуry Товариства);
- змiн вимог органу, що затверджуе положення (стандарти) буiьrтерського облiку (вносяться
змiни чи доповнення до тих чи iнших стандартiв);
- змiни забезпечать достовiрнiше вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi
Товариства.

Вплив змiни облiковоi полiтики на подi'iL й операцiТ минулих перiодiв Товариство вiдображас узвiтностi шляхом:

- коригування сzlльдо н9розподiленого прибlтку на початок звiтного року;
- повторного надання порiвняльноi iнформацii стосовно попереднiх звiтних перiодiв;

Змiну облiковоi полiтики, вибiр вiдображення впливу змiни на облiкову полiтику Товариство
розкривае й обгрунтовуе у примiтках дО фiнансовоi звiтностi за поточний звiтний пЬрiод.

облiкова полiтика застосовуеться Товариством щодо подiй i операцiй з моменту ix виникнення.

Не е змiною облiковоi полiтики встановленIfi облiковоi полiтики для:
- подiй або операцiй, якi вiдрiзняються за змiстом вiд попереднiх подiй або операцiй;
- подiй або операцiй, якi не вiдбувмись ранiше,

Якщо неможливо розрiзнити змiну облiковоi полiтики та облiкових оцiнок, то це розглядаеться i
вiдображасться як змiна облiковлt-х оцiнок.

Не е змiною облiковоI полiтики Товариства змiна визначення облiкових оцiнок.
облiкова оцiнка - це поПереднJt оцiнка. яка використовусться 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 iнформачiю. Змiни
облiкових оцiнок впливають тiльки на майбlтне i не стосуються минулого.
НаСЛiДКИ ЗМiН В ОбЛiКОвих оцiнках Товариство вкJIючае до Tiei cTaTTi звiту про фiнансовi
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результаiи, яка ранiше застосовувirлась для вiдображення доходiв або витрат, пов'язаних з

Ьб'iп.о" такоi оцiнки. в тому перiолi_ в якому вiдбулася змiна. а також в наступних перiодах.

якщо змiна впливас на чi перiоли.
внесення змiн до облiковоi полiтики, що стосуються майбутнiх перiодiв, застосовуються з

початку нового звiтного перiолу. i оформлюсться вiдповiдним наказом про внесенrrя змiн до
облiковоi полiтики Товариства.

У випадках, коли Товариство розпочина€ здiЙснювати HoBi операцii, або у випадку змiн
окремих законодавчих норм, введенIlJl положень з облiку щодо яких Товариство не могло

передбачити зirздаJlегiдь, змiни в облiкову полiтику можуть бути BHeceHi протягом звiтного

перiолу (року) i застосовуватися Товариством з дати затвердження таких змiн.

7. Примiтки до Балансу

7.1. Нематерiальнi активи тис. грн.

Комп'ютернi програми Лiцензii
Первiсна BapTicTb на 31.12.2017 р.820 2

Накопичена амортизацiя на 3l .12.2017 р, 804 l
Амортизация за2017 piK 44 1

Надiйшло за piK З -

Вибутгя
За.rишкова BapTicTb на З1.12.2016 р. 5'7 2

Залишкова BapTicTb на 3 1.12.2017 р. l б l

Iнвентаризацiя нематерiа.rьних активiв була проведена станом на 01.11.2017 р,
За результатами iнвентаризацii вiдхилень не виявлено.

За оцiнками Керiвництва пiдприемства критерii для знецiнення нематерiмьних активiв вiдс)тнi.
Переоцiнка нематерiальних активiв протягом 20l7 року не здiйснюва.тась,

Амортизацiя нематерiа.пьних активiв нараховуеться щомiсячно прямолiнiйним методом.

На бмансi ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IHсTPУMEHT" Ha31-12.2017 р. рахуються
HeMaTepiMbHi активи первiсною вартiстю 743 тис.грн.. шо повнiстю заморгизованi та

продовжують використовуватись.

7.2. Незавершенi капiта:rьнi iнвестцii

НаЗ|,l2.20l'7 року на Бмансi ПрАТ незавершенi капiтальнi iнвестицii в cyMi 3 477 тис.грн.

7.3. OcHoBHi засоби тис, грн,

Земельнi дiлянки Будинки, споруди та передава,rьнi пристроi
Машини

та обладнання Транспортнi засоби Iнструменты, прилади, iHBeHTap Бiблiотечнi фонди
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього

Первiсна BapTicTb на 31.12.2016 р. 38 15 5З2 18 209 471 306 20 566 З5 142

Знос на 31.12.201б р.- З З79 || 2|З З42 1'75 19 556 15 684
Надходження та доопрацювання - 556 1364 45 163 - 420 2548
Вибутгя первiсна BapTicTb - - (844) (56) (4) (15) (9l9)
Вибутгя знЬс - - (5S3) (56) (4) - (l4) (657)

Амортизация за 2017 р. - 695 2175 З4 ЗЗ 1 29'7 З2З5
Первiсна BapTicTb на 31.12.2017 р. 38 16 088 l8 729 460 465 20 97| з67,7l
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Знос на 31.12.20l7 р. 40,74 12805з20 204 20 839 |8262

ПiДПРИемСтво володiе необмеженим правом власностi на Bci об'екти основних засобiв, KpiM
захисноТ споруда цiвiльного захисту первiсною вартiстю 4l тис.грн.
Iнвентаризацiя основниХ засобiв була проведена станом на 01,11.2017 р. За резуль,гатами
iнвентаризацii вiдхилень не виявлено.
За оцiнками Керiвниrцва пiдприсмства критерii для знецiнення основних засобiв вiдсутнi.
Переоцiнка основних засобiв протягом 2017 року не здiйснювалась.
Амортизацiя основних засобiв нара-ховусться щомiсячно прямолiнiйним методом.

на балансi ПрАт "полТАВСькиЙ длмдзниЙ IHсTPУMEHT,' на З,!.12.2017 р.
ра{уються ocHoBHi засоби первiсною вартiстю 2 680 тис.грн.. що повнiстю замортизованi та
продовжують використовуватись.

7.4.,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ

Станом на з1.12.201,7 р. на балансi облiковуеться довгос]рокова фiнансова iнвестицiя на
суму у розмiрi 1 659 тис.грн. _ фiнансова iнвестицiя в дочiрне пiдприемство (у розмiрi l00%
участi в капiтмi), здiйснена в ТоВ "ПоЛТАВСЬКИЙ АJIМАзНиЙ IHсTPУMEHT]' м. Бслгород
росiйська Федерацiя. Д'овгострокова фiнансова iнвестицiя враховусться за методом участi в
капiталi. Фiнансова iнвестицiя перераховуеться щомiсяця за ваJIютним курсом на кiнець дня
останнього дня мiсяця i на кiнець кварталу за ваJIютним курсом на KiHeub дня останнього дня
кварталу.

Фiнансова iнвестицiя Сума
Фiнансова iнвестицiя станом на 31.12.2016 р. | 42З
Збiльшення iнвестицii за рахунок курсових рiзниць 1|4
Збiльшенrrя iнвестицii за рахунок прибlтку дочiрнього пiдприемства l22
Фiнансова iнвестицiя станом наЗ1.12.20|7 р. l 659

Протягом 2017 року придбання та реалiзацiю фiнансових
здiйсттювало.

iнвестицiй ПрАТ не

тис. грн.7.5. Запаси
Найменування групи31.12.2016 З|.12.2017
Виробничi запаси б 012 8 800
Незавершене виробництво 1 5l5 2ЗбЗ
Готова продукцiя 791 1195
Товари 24 2з
Разом 8 342 12 з81

Станом на 31,12.2017 року виробничi запаси та товари вiдображенi за собiвартiстю.
незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображенi в Ба.пансi за фактичною
(виробничою) собiвартiстю.
Iнветrтаризацiя готовоi продукцii проведена станом на 01.10.2017 р. Iнвентаризацiя iнших
запасiв проведена станом на 01.11.20l7 р, За результатами проведеноi iнвентаризацii виявлено
нестач на суму 2 тис.грн. та надлишкiв на суму l тис.грн,
За РеЗУЛЬтатами iнвентаризацii заJIеж&.lих запасiв не виявлено, вiдповiдно, резерв пiд нелiквiди
не створювався.

Поточна лебiторська заборгованiсть
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Z.O. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги
тис. грн.

Склад 31.12.20l б з1.1Z.20l'7
Розрахунки з вiтчизrrяними покупцями 500 196
Резерв сумнiвних боргiв (59)
Розрахуrжи з iноземними покупцями |0052'7 125
в т.ч. з дочiрньою компанiею 9 774 б З8З
Разом 10 49з '7 з21

,Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги в iноземнiй валютi оцiнена в
гривнях по курсу НБУ на дату бмансу.

7.7. ,Щебiторська заборгованiсть за виданими авансами
тис.грн.
Сrс,rад 31.12.20lб 31.12,2017
Аванси виданi вiтчизняним та iноземними постачмьникам l0l 4 605
Разом l01 4 605

7.8. .Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
тис.грн.
Сюrад 31.12.20lб з1.12.2017
Податок на додану BapTicTb 458 1 238
Податок на приброк
Не вiдшкодованi лiкарнянi 39 6
Разом 497 1244

7.9. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
тис. грн.

Сюrад 31.|2.2016 3|.|2.2017
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1,76 6 444
Разом 176 6 444

7.10. Грошовi кошти та ix еквiваленти тис. грн.
Сrсrад 31.12.20lб з1.12.2017
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 1 74'7 4 |60
Грошовi кошти в iноземнiй ва,rютi б 199 10 898
Разом l3 946 15 058
Грошовi кошти в iноземнiй ва,тютi оцiненi в гривнях по курсу НБУ на дату ба,rансу.
Пiдприсмство володiс необмеженим правом власностi на грошовi кошти.
Обмеження у користуваннi грошовими коштами вiдсутнi.

7.1 1. Власний капiтал
Склад 31.12.20l б з1.12,2017

тис. грн.
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ЗареестрОваний (пайовий) капiтал 24 888 24 888
неоплачений капiтал

Додатковий капiтал 674 827
Резервний капiта,'t (створений згiдно з вимогами Статуту)

| 556 2248
Нерозподiлений прибуток l8 873 27 l60
Разом 45 99l 55 12з

Станом на З1.12.20l'7 р. Зареестрований капiта,r ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ
IHCTPYMEHT" складае 24 887 857,50 грн. та подiлений на 8 379 750 штук простих iменних
акцiй номiнмьною вартiстю 2,97 грн. Неоплаченого капiта,rу станом на З1.12-2017 р. немас.
Протягом 20l7 р. не було змiн Заресстрованого капiталу.
Станом на З1,12.20|'7 р. додатковий капiта,r складае 827 тис.грн. Додатковий капiта.lI

складасться з курсових рiзниць при перермунку iнвесгицiТ в дочiрнс пiдприсмство. на кiнець
звiтного перiоду вiдбулося його збiльшення в порiвняннi з попереднiм перiодом за рахунок
зростання курсу росiйського рубля.
У cTaTTi "Резервний капiтал" вiдображено суму резервного капiта,rу Пiдприемства, що
створений згiдно з вимогами Статуту ПрАТ. Протягом 2017 року вiдбулося збiльшенrrя

резервцого капiталу на 692 тис.грн. за рмунок прибутку.
Станом на Зl.|2.2017 р. нерозподiлений прибуток ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИИ АЛМАЗНИИ

IHCTPYMEHT" сrсrадае 27 l60 тис.грн. Бмансова BapTicTb прибутку станом на З1.|2.2011 р.
сформована наступним чином:
тис.грн.
Нерозподiлений прибуток
Нерозподiлений прибуток станом на З1.12.20lб р. l8 873
Прибуток за 20l7 piK |з 842
Вiрахумнтrя до резервного капiталу (692)
Нарахування дивiдендiв (4 860)
Iншi змiни (3)
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2017 р. 21 |60

7.12. Вiдстроченi податки
Вiдстроченi податки були розрахованi за всiми тимчасовими рiзницями методом

зобов'язань за балансом з використанюIм ставки податку на прибугок у розмiрi 180%, яка лiяла
протягом 20l7 року. Розрахованi вiлстроченi податковi активи та зобов'язання були згорнрi при
поланнi iнформацiТ в Балансi. оскiльки вони вiдносяться до одного iтого ж податкового органу.

тис. грн.
Склал 20l б р. 2017 р.

Чиста позицiя - вiдстроченi податковi зобов'язанrrя 784 698

OcHoBHi вiдстроченi зобов'язання, активи та вiдповiднi змiни протягом перiоду бу,,lи визнанi
Пiдприемством.

Вiдстроченi податковi зобов'язання
Вiдстроченi податковi активи l

7. l 3 . ,Щовгостроковi забезпечення
Склад 31.12.20lб з1,|2.2017
Резерв на виплату вiдгryсток '782

Разом 782 l l18

785 698

1ll8

тис. грн.
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поточнi зобов'язанrrя та забезпечення

7.14. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги тис. грн.Ск,Iад Зl,12.2016 З|.12.2017
Розра,хунки з вiтчизняними постачаJIьникам и З22 2 554
Розрахунки з iноземними лостач&,Iьникам и з llз 6859
Разом 3 4з5 9 4lз

7.15. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом тис. грн.
Склад 31.12.2016 з1.12.201'7
Податок наприбуток 46'7 550
Податок на доходи фiзичних осiб 187 184
Плата за землю 21 2з
податок на нерухоме майно вiдмiнне вiд земельноi дiлянки 5 l l
Вiйськовий збiр |6 l5
Оплаталисткiв непрацездатностi 19
Iншi податки i збори- l
Разом 7l5 784

7.16. Поточна Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування тис,грн.
склад 31.12.20lб з1.12.2017
Зобов'язання перед бюджетом з единоfо соцiального внеску 2|9 22о
Разом 2l9 220

7.17. Поточна Крелrгорська за!оргованiсть за розрахунками з оплати працi тис.грн.
Склад 31.12.20lб З1.12.2017
Поточнi зобов'язання з оплати працi 839 829
Разом 839 829

7.1 8. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами тис.грн.Склад З1.12.20lб з1.12.2017
Отриманi аванси вiд вiтчизняних покупцiв 706 l 992
Отриманi аванси вiд iноземних покупцiв 989 466
Разом l695 2458

7.19. Поточна кредrгорська заборгованiсть за розрахунками з учасниками тис.грн.
Склад

з1.12.20lб з1,1,2.2017
поточна заборгованiсть за дивiдендами акцiонерам 2з 5
Разом 23 5

7.20. Iншi поточнi зобов'язання
Iншi поточнi зобов'язання

з1.|2.2016 з|.l2,20l7
Iншi поточнi зобов'язання 12 67
Разом 12 67

8. Примiтки до Звiту про фiнансовi результати

тис. грн.
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8.1. ДохiД вiд основноi дiяльностi
Виручка вiд реалiзацii продукцii
(ToBapiB, робiт, послуг)

2016 2017
Продаж готовоТ продукцii 65 454 91 5 17

Продажтоварiв 2 -
Разом 65 45б 9l 517

тис. грн.

8.2. Собiвартiсть реа,riзованоТ продукцii (товаров, робiт, послуг) тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (товаров, робiт, послуг)

20lб 201.7

Собiвартiсть готовоi продукцii 37 100 5З 655
Собiвартiсть ToBapiB 6
Разом з7 106 5з 655

8.З. Iншi операцiйнi доходи тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи 20|6 2017
Дохiд вiд реалiзацiТ валюти 72 169

Дохiд вiд реа.пiзацii оборотних аюивiв З79 1 l Зб

Дохiд вiд операчiйноi курсовоi рiзницi 7 292 4 986
Iншi доходи 573 646
Разом 8 з|6 6 9з7

8,4, Адмiнiстративнi витрати тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати 20l'6 201'7

Послуги банку 2З7 З94
Амортизацiя 44l 6'79
Витрати на вiдрядження З44 55l
Податки, пов'язанi, з дiяльнiстю ПрАТ та нарахування на заробiтну плату 909 l 078
Послуги cTopoHHix органiзацiй бl8 '765

Iншi витрати 4 З88 7952
Разом б 9з'7 l| 419

8.5. Витрати на збут тис. грн.
Витрати на збут 2016 2017
Вrграти на вiдрядження З'727 2 010
Податки, пов'язанi, з дiяльнiстю ПрАТ та нарахування на заробiтну плату б54 818
Послуги cTopoHHix органiзацiй | 0'7З 1975
lншi витрати 5 097 5 036
Разом 10 551 9 839

8.6. Iншi операцiйнi витрати тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати 20lб 2017
Витрати реа,riзованоi валюти l 023 433
Витрати вiд реа.lIiзацii оборотних аюивiв l20 65
Витрати вiд операцiйноi курсовоi рiзницi 5 306 4 505
Iншi витрати операцiйноi дiяльностi 1040 l274
Разом 7 489 6 2'7'7

8.7. !охiл вiд участi в капiталi тис. грн.
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.Щохiд вiд участi в капiталi 2016 201'7

Дохiд вiд участi в капiталi ООО "Полтавський алмазний iHcTpyMeHT" м.Бслгород, Росiйська
Федерацiя 75 122
Разом 75 122

8.8. Iншi фiнансовi доходи тис. грн.
Фiнансовi доходи 20lб 2017

Дохiд вiд нарахованих вiдсоткiв по депозитних parxyнKax б l0
Разом б l0

8.9. Iншi доходи тис. грн.
Iншi доходи 201,6 20l'7
Iншi доходи 4 Зб
Разом 4 зб

8. l0. Iншi витрати тис. грн.
Iншi витрати 20|6 2017
Iншi витрати 4 З14
Разом 4 з14

8.1 1 .Витрати(лохiд) з податку на прибуmк тис. грн.
Витрати(лохiл) з податку на прибуток 2016 20l'|
Поточний податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток 218З
(135) 3 36l
(85)
Разом 2048 З276

.Щiюча ставка податку на прибуток в Украiнi складае - з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. -

18%.

9. Примiтки до Звiту про рух грошових коштiв

Звiт пр рух грошових коштiв складено у вiдповiдностi з МСБО 7 прямим методом.
Станом на 31.12.2017 року за.пишок грошових коштiв 15 058 тис.грн.
Протягом 20l7 року вiлбува,rись наступнi негрошовi операцii:
- створення резерву вiлпусток - 1 118тис.грн.

10. Примiтки до Звiту про власний капiтал

Станом на З1.12.20|7 року Зареестрований (пайовий) капiтал складае 24 888 тис.грн.
Станом на З1-12.20lб року нерозподiлений прибуток становив l8 873 тис.грн., протягом 20l7
року отримано чистий прибуток в cyMi 13 842 тис.грн. та згiдно Стаryту ПрАТ проведено
вiдрахування до Резервного капiталу в cyMi 692 тис.грн., на З1.12.201''7 року нерозподiлений
прибуток - 27 l60 тис.грн.

Додатковий капiтал, в cyMi 827 тис.грн., скJIадаеться з курсових рiзниць при перерахунку
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iнвестицiТ в дочiрне пiдприемство, на кiнець звiтного перiоду вiдбулося його збiльшення в
порiвняннi з попереднiм перiодом за рiжунок зростання курсу росiйського рубля.

Пiсля проведених вiдрахувань, згiдно Статуту ПрАТ, Резервний капiтал на 31.12.20l7 року
складае 2 248 тис.грн. Протягом 2017 року вiдбулося збiльшення резервного капiталу на 692
тис.грн. за рахунок прибутку.

Станом на З1.12.2017 р. нерозподiлений прибуток ПрАТ ''ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ
IHCTPYMEHT" складае 27 l60 тис.грн. Ба,,rансова BapTicTb прибутку станом на З|.|2.2О17 р.
сформована наступним чином:
тис,грн.
Нерозподiлений прибуток
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.20lб р. l8 87З
Прибlток за 20l7 piK lЗ 842
Вiрахування до резервного капiталу (692)
Виплата дивiдендiв за 2014 piK (4 860)
Iншi вiдрахування (3)
Нерозподiлений прибуток станом на 3 l. 12.20l7 р. 27 lбО

I1.IHrrri примiтки

l l. l . Змiни облiковоi полiтики

змiн облiковот полiтики не бчло.

l 1.2. Виправлення помилок

Виправлення помилок у фiнансовiй звiтностi ь2011 р- не проводилось.

l1.3. Пов'язанi особи

Згiдно з ознаками пов'язаних осiб , якi наводяться в МСБо 24, пов'язаними особами с
акчiонерИ Товариства та фiзичнi особи - громадяни Украiни. якi входять до керiвних органiв
ПрАТ "поЛТАВсЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IHCTPУMEHT', та члени ii сiмей.

Основними пов'язаними особами Товариства е:

l. Хоменко Марина Олександрiвна
2. Лебедик Iгор Валерiйович
3. Наглядова Рада
4. Товариство з обмеженою вiдповiда,rьнiстю "Полтавський ммазний iHcTpyMeHT'' (м.
Бслгород, РФ) та його керiвництво
5. тов"тд,,полтАвськиЙАлмАзниЙIнструмЕнт,,
6, щиреюор прАт "полтАвськиЙ АлмАзниЙ IHCTPУMEHT.

У ходi cBoei звичайноi дiяльностi Товариство здiйснюс операцiТ iз пов'язаними сторонами.
Сторони ввzDкаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона мае можливiсть
контролювати iншу сторону або здiйснюе суттевий вплив на iншу сторону при прийняттi
фiнансових та операчiйних рiшень.
Операцii з пов'язаними особами здiйснювались за звичайними цiнами.
Компанiя протягом 20l7 року виплачувала дивiден диза2014 piK у cyMi 4 860 255,00 грн.
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Операцiitз основним управлiнським персоналом
Основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та €

вiдповiдальними, прямо або опосередковано, за планування! керiвничтво i коtггроль дiяЛЬНОСТi

Товариства. Протягом 2017 року iм виплачувалась заробiтна плата.

l 1.4. Сегменты

Основним географiчним сегментом ремiзацiI готовоi продукцii ПрАТ
"ПоЛТАВСЬКИЙ ДлмдЗнИЙ IHсTPУMEHT" с Росiйська Федерацiя м.Белгород ООО
"По:rтавський алмазний iHcTpyMeHT", реалiзацiя складае б4,8% вiд загальною обсягу реа.riЗацii.

l 1.5. YMoBHi зобов'язання та операцiйнi ризики

Умови господарс ькоI дiяльностi
Економiцi УкраiЪи притаманнi певнi риси ринку, що розвиваеться, зокрема iнфляцiя. Чинне
податкове законодавство Украiни допускае рiзнi трактування i схильне до частих змiн.
Хоча в економiчнiй сrгуацii намiтилися тенденцiТ до полiпшення, економiчна перспектива
УкраТни змежить вiл ефективностi економiчних заходiв. фiнансових механiзмiв та гРОШОВОТ

полiтики, що вживаються Урядом, а так само розвиток фiскальноi, правовоi та полiтичноi
системи.

Оподаткування
YKpaiHcbKe податкове, вмютне та митне законодавство допускае рiзнi тлумачення i схильне до
частих змiн. lнтерпретачiя керiвництвом Пiдприемства даного законодавства стосовно операцiй
i дiяльностi Пiдприсмства може бути оскаржена вiдповiдними фiскальними органами. Податковi
оргzlни можуть зайrrяти бiльш жорстку позицiю при iнгерпретацiТ законодавства iперевiрки
податкових розра.хункiв. Як наслiдок можуть бути донараховано податки. пенi, штрафи.
Податковi перевiрки можуть охоплювати З ка,rендарних роки, а в частинi трансфертного
цiноутворення 7 poKiB.
На думку керiвництва Пiдприсмства станом на Зl грудня 2017 року вiдповiднi положення
законодавства iнтерпретованi ними коректно, iMoBipHicTb збереження фiнансового становища, в

якому знаходиться Пiдприсмство у зв'язку з податковим законодавством, е високою. .Щля тих
випадкiв, коли на думку керiвництва Пiдприемства, iснуrогь значнi сумнiви в збереженнi

зазначеного положеннJI Пiдприемства, у фiнансовiй звiтностi визнанi належнi зобов'язання.

Судовi позови
В ходi звичайноi дiяльностi Пiдприсмство, протягом 2017 року, не було об'сктом судових

розглядiв i позовiв.
Станом на Зl.|2.2017 року суловi справи вiдсутнi.

1 1.6. Фiнансовi ризш<и

В процесi cBoci господарськоi дiяльностi Пiдприемство пiддасться рялу фiнансових ризикiв,
вкJIючаючи ризик змiни цiн на продукцiю та послуги. Загальна полiтика Пiдприемства з

управлiння ризиками спрямована на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв дlя
фiнансових операцiй Пiдприсмства.
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Товарний ризик.
Погочний або майбутнiй прибуток Пiдприсмства може пiддатися негативному впливу змiни

ринкових цiн на товари та послуги Пiдприсмства.
Кредитний ризик
.Щля пiдприемства основним фiнансовим iHcTpyMeHToM, схильним до кредитною ризику, е

дебiторська заборгованiсть. Пiдприемство мiнiмiзуе свiй кредитний ризик шляхом укJIаданIJI

договорiв з покупцями, якi мають вiдповiднi кредитнi icTopi'i. Iншi cTaTTi фiнансовоi звiтностi не

схильнi до кредитного ризику.

l 1.7. Подii пiсля дати балансу

Нйких подiй пiсля дати балансу, якi пiдIягають розкриттю вiдповiдно до МСФЗ l0, на
прАТ "ПоЛТАвсЬкиЙ АЛМАЗНИЙ IHCTPУMEHT " не вiдбулося.

l I .8. Затвермення фiнансових звiтiв

Фiнансовi звiти .Щиректором ПрАТ 'ПОЛТАВСЬКИЙ ДЛМДЗНИЙ

I.Л. Басан

IHсTPУMEHT" 12

Головний бухгалтер H.I. Ступа

Примiтки до консолiдованоТ рiчноi фiнансовоi звiтностi
прАт "полтАвськиЙ АлмАзниЙ IHсTPУMEHT" за 2017 piK

l. ocHoBHi вiдомостi про ПрАТ "ПОЛТАВСЬкиЙ длМДЗrТИЙ IHCTPУMEHT" та ТОВ
"Полтавський а,,Iмазний iHcTpyMeHT"

Повне найменування eMiTeHTa : ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНОЕ ТОВАРИСТВО
"ПоЛТАВСЬКИЙ длМДЗНИЙ IHCTPУMEHT" (надалi "Товариство"); Код €ДРПОУ ЗЗ804724;
Мiсцезнаходження: УкраiЪа, З602З, м. Полтава, вул. I-{iолковського,З4. Ресстрацiя: державна

реестрацiя ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЗМАЗНИЙ IHCTPYMEHT" проведена виконавчим
KoMiTeToM Полтавськоi MicbKoi рали 06 жовтня 2005 року.

Згiдно рiшення Загмьних зборiв акцiонерiв вiд l4.04.2010 р. протокол Nч 5 та Свiдоцтва про

,Щержавну реестрачiю юридичноi особи виданого Виконавчим KoMiTeToM Полтавськоi MicbKoi

ради серiя ДОО N9 791757 змiнено найменування товариства з Закритого акчiонерного
товариства ,,полтавський а.пмазний iHcTpyMeHT" на пуБлIчнЕ дкцIонЕрнЕ товдриство
.полтдвський длмдзний IHSTpyMEHT" з 26.04.20l0 р. згiдно рiшення зага,rьних зборiв

акцiонерiв вiд 25.10.2011 року протокол Ns 17 та витягу з единого державного реестру
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань Jф 1003198348 вiд

01.1 1.2017 року змiнено най_менування товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IHCTPYMEHT" На ПРИВАТНЕ АКЦlОНЕРНЕ

пiдписанi
l8 р.

.Щирекгор

a.,-., ' .,/, ,'
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товАриство "полтАвськиЙ длмдзниЙ IHCTPУMEHT" з 01.11.2017 року.

Юридична алреса: YKparHa, З6023, м. Полтава, вул. I_{iолковського,34. Телефон (05з2) 50-з8-11,

факс (0532) jO-ЗВ-ZO.'Код еДРПОУ ЗЗ804724. Розрахунковий рахунок N9

260О7060О7З462 в ПГРУ КБ "Приватбанк" м. Полтави, МФО 33l40l.
OcHoBHi види дiяльностi: 2З.91 - Виробництво абразивних виробiв; 46.90 - Неспецiа,riзована

оптова торгiвля; 52,21 -,Щопомiжне обслуговуванrrя наземного транспорту; 71.12 -,Щiяльнiсть у
сферi iнжинiринry, геологi'i та геодезii, надання послуг технiчного консультування в цих сферах;

41.20 - Булiвничтво житлових i нежитлових будiвель.
статут прдт ,,полтдвський длмдзний IH6TpуMEHT" (нова редакчiя) затверджено

За.ал"rr"и зборами акцiонерiв 25.|о.2о17 року (протокол J\ъ 17 вiд 25.10.2017 року) та

зареестровано державним ресс-тратором 01.11.2017 року. Розмiр статутного капiтму ПрДТ
.riолтдвськИй длмдзниЙ IHCTPУMEHT" вiдповiдас вимогам положень частини TpeTboi

ст. l55 Щивiльного кодексУ Украiни (зi змiнами та доповнен}цми) i в повнiй Mipi забезпечений

чистими активами пiдприемства.
Станом на З|.l2.ZО1'7 року чисельнiсть штатних працiвникiв становить 22l подинЪ кiлькiстЬ

акцiонерiв - 87l фiзична особата2 юридичних особи. Власникiв облiгацiй немае,

Випуск^ цiнних паперiв прдт "пблтАвськиЙ длмАзниЙ IHсTPУMEHT" обслуговуе

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй УкраiЪи", 04071, м. КиiЪ, вул.

нижнiй вал, бул. l7l8, iдентифiкацiйний код за едрпоу 30з7071l, свiдоцтво вiд lз.07.20l5

року JФ 000270.
послугами торгiвцiв цiнними паперами Товариство не користувалось.

Вiдповiдальними за здiйснення господарськоi дiяльностi ПрАТ е:

Керiвник Товариства - Басан I.Л.
Головний бухгалтер - Ступа H.I.

ТоВ ''Полтавський а,,rмазний iHcTpyMeHT" м. Бслгород Росiйська Федерацiя е дочiрнiм
пiдприемством ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИй АЛМАЗНИИ ШСТРУМЕНТ".

ТоВ "Полтавський алмазний iHcTpyMeHT" засновано згiдно Цивiльною кодексу Росiйськоi

Федерацii i Федера.,lьного закону "Про товариства з обмеженою вiдповiда,rьнiстю", е

орrдЪrrоо особою i виконус свою дiяльнiсть на ocHoBi законодавства Росiйськоi ФедерацiТ.

бр"д"чru адреса: Росiйська Федерацiя, З08010, м. Белгород, вул. Промислова, 17, кор.

а. Предмет дiяльностi: оптова торгiвля ручними iнструментами.
Статут ТОВ "Полтавський алмазний iHcTpyMeHT" затверджено в новiй редакцii рiшенням Ne

з80 сдиного )лrасника - прдт "полтдвський длмдзний IHCTpуMEHT" вiд 02.11.20l7

року i заресстровано ФНС PociT по м. Белгоролу.' j.iдно Сr-уry статутний капiтал ТоВ "Полтавський алмазний iHcTpyMeHT" складае 2 490 000

(два мiльйони чотириста дев'яносто тисяч) рублiв. Станом на з|.|2,201,| року внесена единим

учасником вся сума готiвкою.
Станом на 31.12.2017 року чисельнiсть працiвникiв ТоВ становить 3 чоловiки.

Вiдповiда.lIьними за здiйснення господарськоТ дiяльностi ТОВ е:

Керiвник Товариства - Барамикiн М.В.
Головний бухгмтер - lщенко О.О.

привдтнЕ дкцiонЕрнЕ товдриство "полтдвський длмдзний IHCTpyMEHT" _ с

найбiльшим виробником алмазного iHcTpyMeHTy серел краiн СНД iодним з найбiльших у cBiTi.

у перiод Ъвоеi дiяльностi товариство постiйно працюе над пiдвищенrrям

конкур;нтоспроможностi, надiйностi i якостi алмазного iHcTpyMeHTy. Гарантом високоТ якостi

продукчii, що "rпу.пчеr""я, 
е стабiльнi поставки ммазного iHcTpyMeHTy бiльш нiж в 20 KpaiH

cBiTy.
Э ".rо. збiльшення обсягiв продажу продукцii на ринку Росiйськоi Федерацii, бiльш
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ефективЁого задоволенIrI потреб споживачiв, у KBiTHi 2006 року на Загальних зборах акцiонерiв
було прийнято рiшення про створення ТОВ "Полтавський алмазний iHcTpyMeHT" в м. Белгород,
рФ.
Основний вид дiяльностi ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IHсTPУMEHT" - виробництво
широкою спектра ммазного iHcTpyMeHTy та iHcTpyMeHTy з кубiчного нiтриду бору (CBN), а
саме: круги шлiфувмьнi рiзних форм, для виготовлення, заточування i доведенгlя iHcTpyMeHTy з
твердих сплавiв i швидкорiзмьних стмей. обробки керамiки. нап iвпровiдникових MaTepiMiB.
скJIа, кришталю; волочильний iHcTpyMeHT; бруски алмазнi хонiнгувальнi; олiвцi для правки
абразивних кругiв; сверлла алмазнil ласти алмазнi та з карбiду титану; ммазний iHcTpyMeHT для
обробки каменю.

Споживачами iHcTpyMeHTy с пiдприсмства та органiзацii, що наJIежать до рiзних га.rузей
промисловостi (машинобулування, авiакосмiчна промисловiсть, мета.пообробка, склообробка,
деревообробка та iншi).

Виробництво i реалiзацiя алмазного iHcTpyMeHTy не носить сезонний характер. Коливання
реалiзаuiТ пролукчiТ залежать вiл стану промисловостi.
Основна сировина для виробництва алмазного iHcTpyMeHTy: порошки з синтетичних алмазiв,
а,rюмiнiсвий порошок, алюмiнiй первинний i вторинний, в'яжучий пульвербакелiт, сталевий
прокат i труби, мiдний порошок, олов'яний порошок, абразивнi круги. OcHoBHi обсяги поставок
алмазних порошкiв здiйснюються з китайського ринку, iнша сировина закуповусться в Pocii.
Реалiзацiя готовоi продукцii мiж ПрАТ 'ПОЛТАВСЬКИЙ ДЛМДЗНИЙ IHCTPУMEHT" та ТОВ
"Полтавський алмазний iHcTpyMeHT" вiдбуваеться на пiдставi договору поставки.

2. Заяьа про вiдповiда,rьнiсть Керiвництва щодо пiдготовки консолiдованоi фiнансовоi
звiтностi за piK, що завершився на 3 1 грудня 20l 7 року

Керiвничтво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку консолiдованоi фiнансовоI звiтностi. яка

достовiрно вiдображае фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛТАВСЬКИИ АJlМАЗНИИ IHCTPYMEHT" та ТОВ "Полтавський а.пмазний iHcTpyMeHT"
станом на 3 1 грудня 20l7 року як единоТ економiчноi одиницi, а також результати iх дiяльностi,
рух грошових коштiв та змiни в капiталi за piK, який закiнчився 31 грулня 2017 року, у
вiдповiдностi до Мiжнародiих стаrrдартiв фiнансовоi звiтностi.
При пiдготовцi консолiдованоТ фiнансовоТ звiтностi керiвництво несе вiдповiда-itьнiсть за:
- забезпечення правильного вибору та застосування принципiв облiковоi полiтики;
- представлення iнформацiТ, у т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечуе
прийнятнiсть, достовiрнiсть, зрозумiлiсть TaKoii iнформацii;
- розкритrя додатковоii iнформацiТ у випадках, коли виконання вимог Мiжнародних стандартiв

фiнансовоi звiтностi с недостатнiм для розумiнttя користувачами звiтностi того впливу. який Ti
чи iншi операцii, а також подii чи умови здiйснюють на фiнансовий стан та фiнансовi результати
дiяльностi;
- створеншl, впровадження та пiдтримання ефективноi та надiйноi системи внlтрiшнього
коЕтролю;
- оцiнку спроможностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi у найближчому
майбутньому;
- застосування заходiв щодо збереження активiв та виявлення i запобiгання випадкам
шахрайства та iнших порушень;
- ведення облiку у вiдповiдностi до законодавства УкраТни та Мiжнародних стандартiв

фiнансового облiку та звiтностi та у формi, яка б дозволяла розкрити та пояснити операцii
Товариства, а також надати на будь-яку дату iнформачiю з достатньою точнiстю про фiнансовий
стан i забезпечити вiдповiднiсть консолiдованоi фiнансовоi звiтностi вимогам Мiжнародних
стандартiв фiнансовоi звiтностi,
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З. П"р"пi* форм консолiдованоi фiнансовоi звiтностi за piK, що завершився 3l
грулня 2017 року

Вiдповiдно до статri l2.1 Закону Украiни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в УкраiЪi", складаеться Консолiдований бманс (Звiт про фiнансовий стан) станом gа 31,12,2017

року, Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 piK,
Консолiдований звiт про р)х грошових коштiв за 2017 piK, Консолiдований звiт про власний
капiтал за 20l7 piK. Консолiдована рiчна фiнансова звiтнiсть, що подаеться до НКЦПФР згiдно з
вимогами Мiжнародного стандарту бухга,rтерського облiку l "Подання фiнансовоТ звiтностi"
мiстить вiдповiднi примiтки щодо стислого викладу (розкритгя) iнформацii щодо статrей
зазначеноТ звiтностi i суттсвих (iстотних) облiкових полiтик.

4. Основи i зага,rьнi принципи пiдготовки та складання консолiдованоТ фiнансовоi звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних станлартiв
фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) в редакцii затвердженоi Радою з Мiжнародних стандартiв
фiнансовоi звiтностi. Зокрема, при розрахунках показникiв консолiдованоi фiнансовоi звiтностi
були BpMoBaHi нормативи МСФЗ l0 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСБО 21 "Вплив змiн
валютних KypciB', МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть",

Консолiдована фiнансова звiтнiсть вкJIючае фiнансову звiтнiсть ПрАТ та ii дочiрньоi
компанii, в якiй ПрАТ володiе l00% часткою участi. Фiнансова звiтнiсть дочiрнього
пiдприемства складена за той самий звiтний перiод, що i звiтнiсть ПрАТ, на ocHoBi послiдовного
застосування облiковоi полiтики. Yci внутрiшньогруповi залишки. доходи i витрати, а також
нереалiзованi прибутки та збитки. якi виникають у результатi
внутрiшньогрупових операцiй, повнiстю виключаються.

Вiдповiдно до вимог МСБО l "Подання фiнансовоi звiтностi" та Наказу MiHicTepcTBa
фiнансiв УкраiЪи вiд 07,02.2013 року за Nч 73 "Про затвердженюI Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку l "Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi" консолiдована
фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вкJIючае:
" Консолiдований ба,rанс (Звiт про фiнансовий стан) (далi - консолiдований ба,rанс),
" Консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (да,тi -
консолiдований звiт про фiнансовi результати)," Консолiдований звiт про рух грошових коштiв.
" Консолiдований звiт про власний капiтал
" Примiтки до консолiдованоi фiнансовоi звiтностi.

в зв'язку з тим, що Нацiональне положення (стандарт) бу<галтерського облiку l "загальнi
вимоги до фiнансовоi звiтностi" визначае заповнення зазначених форм звiтностi в одиницях
вимiру - в тисячах гривень без десяткових знакiв, цi Примiтки, а також поясненrrя статей
консолiдованого бмансу. консолiдованого звiту про фiнансовi результати. консолiдованого
звiту про рух грошових коштiв, консолiдованого звiту про власний капiтал за piK, що закiнчився
3 l грудня 20l7 року, наведенi також в тисячах гривень без десяткових знакiв.
Метою подання даноi консолiдованоI фiнансовоi звiтностi е забезпеченrrя споживачiв фiнансово'ii
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звiтностi iнформацiею про фiнансовий стан, фiнансовi результати i змiни щодо фiнансового
становища для прийняття економiчних рiшень.

5. Основоположнi припущення

,Щана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на ocHoBi методу нарахування (за
виIiJlтком консолiдованого звiту про рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу,
резу;Iьтати операцii визнаються за фактом ix здiйснення (а не за фактом отримання або
виlрачання грошових коштiв або iх еквiвалентiв), вiдображаrоться в облiкових записах i
вкJIючаються у фiнансову звiтнiсть перiолiв. до яких вiдносяться.
Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням прiоритету
економiчного змiсту над юридичною формою.
.Д,ана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за
первiсною вартiстю. за виtштком фiнансових iHcTpyMeHTiB доступних для продажу. якi
оцiнюються за справедливою вартiстю.

Товариство застосову€ вiдповiднi до МСФЗ методи визначення справедливоi BapTocтi.

Основою визначення справедливоi BapTocTi € припущення, що Товариство дiе безперевно i не
мас Hi HaMipy. Hi потреби лiквiдувати чи суттсво скоротllти обсяг свосТ дiяльностi або
здiйснювати операцii за несприятливих умов.

Оцiнка дебiторськоi та кредlтгорськоi заборгованостi Товариства здiйснюеться первiсно за iT
номiнальною (контрактною) вартiстю, в подаJrьшому базуючись на припущеннi того, що
дебiторська та кредиторська заборгованiсть е короткостроковою, Товариство BBzDKae, що iT
номiнальна BapTicTb с справедливою i не амортизустся.

Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдютовлена на ocнoBi припущення, що ПрАТ та
його дочiрне пiдприемство е пiдприемствами, якi здатнi продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocнoBi у найближчому майбутньому. Ще припущення передбачае реа.liзацiю
активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайноТ дiяльностi. Управлiнський персонал та
акцiонери мають HaMip i в пода.lIьшому продовжувати свою дiяльнiсть. Управлiнський персонarл
Товариства та його дочiрнього лiдприсмства вважа€ припущення щодо здатностi Товариства та
його дочiрнього пiдприемства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi
прийнятним,

.Щопущення i застосованi на ii ocHoBi розрахунковi оцiнки постiйно ана,riзуються на предмет
необхiдностi iх змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у тому звiтному перiолi. коли ui
очiнки бу.тлt перег,rянутi. iy Bcix наступних перiода,х. порушених зазначеними змiнами.

6. облiкова полiтика

6. l. Основи надання фiнансовоi звiтностi

Товариство використовувало одну й ту ж облiкову полiтику у Bcix перiодах. представлених
у фiнансовiй звiтностi за 2017 piк, що складена вiдповiдно до МСФЗ.

Облiкова полiтика вiдповiдае BciM МСФЗ, що вступили в силу на кiнець звiтного перiоду, за
який пiдготовлена фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ, за винятком сиryацiй, особливо
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обумовлёних в МСФЗ l.

Основа пiдготовки фiнансовоI звiтностi
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "ПоЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗнИЙ IHсTPУMEHT" .u

2017piK пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) в

редакцii затвердженоi Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi.
Фiнансова звiтнiстЬ згiдно З вимогамИ МСФЗ складаеться на пiдставi iнформацii про

активи, зобовlязання, капiтал, господарськi операчiТ та результати дiяльностi ПрАТ
,полтдвський длмдзниЙ IHCTPуMEHT" за даними бухга,rтерського облiку шляхом

трансформацii (коригування) статей у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв

фiнансовоi звiтностi.
Фiнансовi звiти пiдписанi ,Щиректором ПрАТ 'ПОЛТАВСЬКИИ АЛМАЗНИИ

IHCTPYMEHT" 12 лютого 2018 р.

Основа надання iнформацiТ.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi принципу iсторичноТ BapTocTi.

Функчiона.льна валюта та валюта подання фiнансовоii звiтностi
нацiона,rьною валютою Украiъи е гривня. Отже, функцiональною валютою та валютою

подан}я звiтностi для цiлей даноi фiнансово'i звiтностi е гривня. Bci показники примiток
вiдображаються в тис.грн.

kонсолiдована фiнансова звiтнiсть прдт "полтдвський дJIмдзний IHCTpyI\4EHT"
скJIадаеться у нацiонмьнiй ва.lIютi Украiни - гривнi, яка е функцiона-lIьною вtlлютою.

Ключовi бухгалтерськi оцit*си та судженIIJI при застосуваннi принципiв облiКОВОi ПОЛiТИКИ

Пiдготовка фiнансовоi звiтностi згiдно з МСФЗ вимагае вiд керiвництва формування певних

суджень. оцiнок та припущень. якi впливають на застосування принципiв облiковоi 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 лосвiдi та iнших факторм, що
вв&каються об?рунтованими за даних обставин, результати яких формуюгь основу для суджень
вiдносно балансовоi BapTocTi активiв та зобов'язань, яка ве с 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 cyTTeBi сфери невизначеностi оцiнок та ключовi судкення при

застосуван Hi обл iKoBoT полiтики подасться дал i.

Припущення безперервностi дiяльностi Пiдприемства
Фlнансо"u звiтнiсть прдт "полтдвський длмдзний IH6TpyMEHT" пiдготовлена на

ocHoBi припущення, що Пiдприемство функцiонуватиме невизначено довго в майбlтньому, це

припущеннJl передбачае ремiзачiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайнОi ДiЯЛЬНОСТi.

На дату затвердження звiтностi ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IHCTPУMEHT"

функцiонуе в нестабiльному середовищi, пов'язаному з свiтовою економiчною кризою.

Полiпшення економiчноi сlтгуацi'i в YKpaiHi в значнiй Mipi залежатиме вiд ефеКтивностi

фiскмьних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться урядом Украiни. В той же час не icHyc

чiткого уявленшI того, якi заходи прийматиме уряд Украiни для подолання кризи. Тому
неможJIиво достовiрно оцiнити ефект впливу поточноТ економiчноi ситуацii на лiквiднiсть i

дохiд Пiдприемства, стабiльнiсть i структуру iT операцiй iз споживачами i постача.пьниками. В

результатi виникае icToTHa невизначенiсть. яка може вплинути на майбутнi операцiт. можливiсть

вiдшкодування BapTocTi активiв Пiдприемства i його здатнiсть обслуговувати i платити по cBoik
борга,х У Mipy настання TepMiHiB ix погашення. ,Щана фiнансова звiтнiсть не включас нiяких
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коригувф{ь, якi мож}ть мати мiсце в результатi Taкoi невизначеностi. Про TaKi коригування буде
повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.

Судженlrя щодо необхiдностi перерахування фiнансовоi звiтностi складеноi на 31.12.20l7 року
у вiдповiдностi мсбо 29 "фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцi'i"

МСБО 29 не встановлюе абсолютного рiвttя, на якому ввiDкасться, що виникае гiперiнфляцiя.
Показником гiперiнфляцii е характеристики економiчного середовища в YKpaiHi, якi включають
таке (a,re не обмежуються таким):
а) основна маса населення вiддас перевагу збереженню cBoix цiнностей у формi немонетарних
активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй ва.пютi. Суми. рримуванi в нацiона:lьнiй вмютi,
негайно iнвестуrсrгься для збереження купiвельноi спроможностi;
б.1 основна маса населення розглядас грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi. а у
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. l{iни можуть також наводитися в цiй вмютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюсться за цiнами, якi компенсують
очiкувану втрату купiвельноТ спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу. HaBiTb якщо
цей строк е коротким;
г) вiдсотковi ставки. заробiтна плата та цiни. iндексуються згiдно iндексу цiн:
?) кумулятивний piBeHb iнфляцii за трирiчний перiод наближаеться до l00% або
перевищуе цей piBeHb.

,Щанi МВФ показують, що трирiчнi кумулятивнi екскаватори iнфлячiТ наявнi, а.пе немае
значного перевищення рiвня l00% станом на З|.12,201'7 року. Ана,чiз макропоказникiв розвитку
економiки УкраiЪи свiдчать про зниженIIJI факторiв кумулятивноi iнфляцii на наступний 2018
piK. (Iнфляцiйний звiт НБУ). Тобто, якiснi показники пiдтверджують, що УкраТна на 31.12.2017

року не с гiперiнфrrячiйною краТною.
Вiдмiчасмо. що МСБО 29 мас бути застосований з самого початку перiолу. в якому

iснування гiперiнф,ляцii iдеrrгифiковане. Станом на дату пiдписання фiнансовоi звiтностi
iснуванrrя гiперiнфляцii в Украiнi не iдентифiковано.
Мiнфiн (головне MiHicTepcTBo iз тлумачення стандартiв бухоблiку) iз приводу застосування
даного стандарту при ск,rаданнi звiтностi за 2017 piK, на дату пiдписання цiеi звiтностi
керiвництвом Компанii, не видав жодних нормативних або iнших рекомендацiйних
документiв.

Враховую.м вище наведене, нами прийнято рiшення не застосовувати МСБО 29 "Фiнансова
звiтнiсть в умовах гiперiнфлячiI".

Але протягом 20l8 року ми будемо контролювати цю ситуачiю та анмiзувати як кiлькiснi
фактори кумулятивноi iнф,:rяцii, так i якiснi макропоказники, що позитивно впливають на
економiчний розвиток, якi в свою чергу е факторами, що впливtlють на зниження кiлькiсних
iнфляцiйних скJ]адових.

6.2. Грошовi кошти та ix еквiвменти

Грошовi кошти ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ДЛМДЗНИЙ IHсTPУMEHT" включають
грошовi кошти в банках, готiвковi кошти в Kaci, не обмеженi у користуваннi.

Iноземна ва,rюта
Акгиви i пасиви, вираженi в iноземних вмютalх, перераховуються по офiцiйних курсах обмiну,
встановлених Нацiона,,rьним Банком УкраiЪи, на кiнець року, KypcoBi рiзницi, якi виникають
при конвертацii, вiдображаються на рахунку прибуткiв i збиткiв.
Результати, вираженi в iноземних валютах, перераховуються по курсах обмiну на дату
здiйснення операцiТ.
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Кур" rlu З t

Курс на 3 l

Курс на 3 l
Курс на 3l

Курс на 3 l
Курс на 3 l

Курс на 31

Курс на 31

грудня 2016 р.
груд}rя 20l7 р.

грудня 20iб р.
грулня 2017 р.

грулня 20l б р.
грулня 20l7 р.

ФУДНЯ 2016 р.
грудня 20l7 р.

,Щолари США
27,190858
28,06122з

Росiйськi рублi
0,451 l з
0,4870з

евро
28,422604
зз,495424

юань Женьмiньбi
3,90925l
4,2942з

ПрАТ "ПоЛТАВСЬКИЙ ДЛМДЗНlЙ IHCTPУMEHT" спiвпрацюе з iноземними
контрагентами i користусться в розрахункarх iноземною ваJIютою.

6.3. Оренда

Оренда класифiкуеться як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в
основному Bci ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiею активу та оренда вiдповiда€ одному з

критерiiв визнання, визначеному у МСБО 17 "Оренда". Bci iншi види оренди класифiкуються як
операцiйна оренда.

Акгиви, якi утримуються на умовах фiнансовоТ оренди, визнаються активами
Пiдприсмства по найменшiй BapTocTi або по справедливiй BapTocTi або дисконтованiй BapTocTi
мiнiма:tьних оренднLD( платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включаеться в
баланс як зобов'язанrrя по фiнансовiй орендi, з роздiленням на довгострокову i короткострокову
заборгованiсть. Фiнансовi витрати, визначаються з використанням методу ефективноi ставки
вiдсотка. Вiдсоток визначаеться по встановленому орендодавцем в договорi оренди або як
ставка можJIивого залучення. Фiнансовi витрати вкJIючаються в звiт про фiнансовi результати
впродовж вiдповiдного перiоду оренди.

Оренднi платежi по операцiйнiй орендi вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати на
пропорчiйно-тимчасовiй ocHoBi впродовж вiдповiдного перiолу оренли.

В разi надання в операчiйну оренлу майна ПрАТ. суми. що пiдлягають отриманню вiд
оренлаторiв. вiдображаються як дохiд вiд оперативноТ оренли в cyMi нарахованих поточних
платежiв.

ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IHсTPУMEHT" виступас орендодавцем власних
основних засобiв. Bci операцiТ по орендi класифiкованi як операцiйна оренда TepMiHoM до трьох
poKiB.

6.4. Визнання доходiв та витрат

Визнання доходiв
,Щоходи ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ДЛМДЗНtЙ IHCTPYMEHT" визнаються на ocHoBi принципу
нарахуванюI, коли icHye впевненiсть, що в результатi операцii вiдбудеться збiльшення
економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена.
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Дохiд вiд ремiзацii ToBapiB та послуг визнаеться тодi, коли фактично здiйснено перехiд вiд
продавш{ до покупlц значних ризикiв. переваг i контроль над активами (продукцiя. товар
вiдвантажено i право власностi перелано). iдохiд вiдповiдас BciM критерiям визнан}tя вiдповiдно
до мсБо l8.

Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiТ ToBapiB, робiт i послуг у вiдповiдностi з
полiтикою Пiдприемства не передбачено.

Прочентний дохiд визнасться в тоvу перiолi. ло якого BiH вiдноситься виходячи з принципу
нарахування. Витрати. пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним
доходом.

ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IHCTPУMEHT" отримус доходи вiд реалiзацiТ
готово'i продукцii, товарноi продукцii, послуг.

Визнання витрат
ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IHCTPУMEHT" несе витрати на здiйснення

основноi операцiйноii дiяльностi. а також iншi витрати.
Витрати визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний доход), якщо

виникае зменшення майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або
збiльшенням зобов'язання, якi можlть бути достовiрно визначенi.

Витрати визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний доход) на ocHoBi
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 лерестають вiдповiдати вимогам визнання як актив в Звiтi про

фiнансовий стан.

6.5. OcHoBHi засоби

ocHoBHi засоби ПрАТ 'ПОЛТАВСЬкИЙ длМДЗТДzЙ IHсTPУMEHT" облiковук,lтьоя та
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi з МСБО l б "OcHoBHi засоби".

Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний TepMiH корисного
використання яких бiльше одного року. первiсна BapTicTb яких визначасться вiд класу. якi
використовlлоться в процесi виробництва та надання послуг, передачi в оренду iншим сторонам,
для здiйснення адмiнiстративних та соцiальних функцiй.
Пiдприемство використовуе для оцiнки основних засобiв першу модель - облiк по первiснiй
BapTocTi.

OcHoBHi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за MiHycoM накопиченого зносу.
Амортизацiя нарахову€ться рiвними частинами протягом TepMiHy корисного використання
основних засобiв без урахування очiкуваноi залишковоi BapTocTi.
OcHoBHi засоби Пiдприемства облiковуються по об'ектах. Об'екти основних засобiв
класифiкуються за окремими кJIасами.

класи основних засобiв

Клас основних засобiв TepMiH корисного використання, poKiB Метод нармування
амортизацii
Земельнi дiлянки
Булiьтi, спорули та передавальнi пристроi вiд l0 до 50 Прямолiнiйний
Машини та обладнання вiд 2 до 25 Прямолiнiйний
Транспортнi засоби вiд 5 до 15 Прямолiнiйний
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Iнструмdнти, прилади, iHBeHTap вiд 4 до 25 Прямолiнiйний

Готовi до ексгrлуатацiТ об'екги, якi плануються до використання у складi основних засобiв,
до моменту початку експлуатацii облiковуються в складi класу придбанi, ме не введенi в

експлуатачiю ocHoBHi засоби.
Прилбанi ocHoBHi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю. яка включас в себе BapTicTb

придбання i Bci витрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'екга до експrrуатацiТ.
Виготовленi власними силами об'екти основних засобiв оцiнюються за фактичними

прямими затратами на ix створення.
У момент введення в ексrr,туатацiю ii BapTicTb порiвнюеться з вартiстю вiдшкодування

вiдповiдно до МСБО 36 "Знецiнення активiв".
Нарахування амортизацii за об'ектами основних засобiв здiйснюеться прямолiнiйним

методом виходячи iз строку корисного використанIfi цього об'екта. Нарахування амортизачiI
основних засобiв починасться в мiсяцi введення в ексгrлуатацiю.

Амортизацiя не нараховуеться по наступних об'ектах:
- повнiстю замортизированих основних засобах.

Витрати на обслуговування. експлуатачiю та ремонт основних засобiв списуються на
витрати перiоду по Mipi ix виникнення. BapTicTb iстотних оновлень i вдосконалень основних
засобiв капiталiзусться. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'ектiв основних
засобiв виконанi умови визнання матерiа.льного активу. то вiдповiднi витрати додаються до
балансовоi BapTocTi складного об'екта,

OcHoBHi засоби. призначенi для продФку. та вiдповiдають критерiям визнан}ul.
облiковуюгься вiдповiдно до МСФЗ 5.

6.6. Незавершенi капiтальнi iнвестицii

Незавершене будiвництво на ПрАТ облiковусться i вiдображаеться у фiнансовiй звiтностi
вiдповiдно до МСБО lб "OcHoBHi засоби".

Незавершенi капiтальнi iнвестицii вiдобрiDкаються в облiку за первiсною вартiстю.
Пiдприсмство використову€ дrя оцiнки незавершеного булiвництва першу модель - облiк

за первiсною вартiстю за мiнусопt накопиченоi амортизацii.
Амортизацiя на об'екги незавершеного будiвництва не нараховуеться.

6.7. Нематерiальнi акгиви

HeMaTepia,rbHi активи ПрАТ облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами визнаються
контрольованi суспiльством HeMoHeTapHi активи. якi не мають MaTepia,rbHoi форми, можуть бути
iдентифiкованi окремо вiд пiдприсмства i ви користовуrоться пiдприсмством протягом перiоду
бiльше одного року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних
цiлях чи надання в оренду iншим особам.
Об'екти нематерiмьних активiв класифiкlтоться за окремими групами:
- патенти;
- aBTopcbKi права (в т.ч. на програмне забезпечення);
- лiцензiТ;

Програмне забезпеченrш, яке е невiддiльним i необхiдним д,lя забезпечення роботи
основних засобiв, враховуеться у сшrадi цих об'ектiв.

HeMaTepiMbHi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартостi), яка включас в себе
BapTicTb придбання та витрати, пов'язанi з доведенням нематерiмьних активiв до експлуатацii.

Наступнi витрати на нематерiмьний актив збiльшують собiвартiсть нематерiмьного
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активу, якщо:
- icHye ймовiрнiсть того, що цi витрати приведуть до генерування активом майбутнiх
економiчних вигод, якi перевищать йою первинний piBeHb ефективностi;
- ui витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiлного активу.

Якщо подальшi витрати на нематерiа.тьний актив необхiднi для пiдтримки первiсно
оцiненоТ ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду.

HeMaTepia,TbHi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного
TepMiHy ix використання, але не бiльше 20 poKiB. Нара,хування амортизацii починаеться в мiсяцi
введення нематерiмьного активу в експлуатачiю.

Очiкуваний строк корисного використання нематерiмьних активiв визначаеться при
постановцi на облiк виходячи з:

- очiкуваного морirльного зносу, правовi або iншi обмеження щодо cTpoKiB використання або
iнших факгорiв;
- с,грокiв використаннJl подiбних активiв.

На дату звiту HeMaTepiMbHi аюиви облiковуються по моделi первiсноi BapTocTi.

6.8.Фiнансовi iнвестицii

Фiнансовi iнвестицii облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 та МСБО 39. З метою складаннrI

фiнансовоi звiтностi класифiкуються по категорiях:
о призначенi дIя торгiвлi;
о }тримуються до погашенюI;
о HMBHi д.ltя продажу;
о iнвестицiТ в асоцiйованi компанii;
о iнвестицii в дочiрнi компанii.

Iнвестицii, призначенi для торгiвлi, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням
ii змiн на прибуток або збиток.

Iнвестицii, якi мають фiксований TepMiH погашення та }"rримуються до погашення
облiковуються за амортизованою собiвартiстю. Iнвестицii, що не мають фiксованого TepMiHy
погашення, враховуються за собiвартiстю.

IнвестицiТ. наявнi для продажу. облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням iJ
змiн на власний капiтал.

IнвестицiТ в асоцiйованi компанii облiковуються за пайовим методом.

6.9. Витрати за позиками, процентнi витрати та фiнансовi витрати

Пiдприсмство для складання фiнансовоi звiтностi застосовуе базовий пiдхiд до облiку
витрат по позиках, вiдображений у МСБО 23. Витрати за позиками (процентнi та iншi витрати,
понесенi у зв'язку iз змученням позиков!D( коштiв) визнаються в якостi витрат того перiолу. в

якому вони понесенi, з вiдображенням у Звiтi про фiнансовi результати.У складi фiнансових витрат Пiдприемство вiдображае проценти за користування
банкiвськими кредитами, витрати за фiнансовими зобов'язаннями, якi оцiнюються за
амортизованою вартiстю.

У звiтному перiодi Пiдприемство не користувалось позиками та кредитами.

6. l0.Запаси

Облiк та вiдобр,Dкення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюеться вiдповiдно до МСБО 2.
Запаси враховуються за однорiлними групами:
о ocHoBHi (технологiчнi) сировина та матерiали:
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о iншi магерiали, в т.ч. будiвельнi;
о запаснi частини;
о паливо;
о напiвфабрикати покупнi;
о незавершене виробницгво;
о готова продукцiя;
о товари покупнi;
о малоцiннi та швидкозношуванi предмети:

Облiк Bcix транспортно-заготiвельних витрат ведеться на окремому субрахуrжу. Витрати
розполiляються viж сумою зirлишку запасiв на кiнець мiсяця i сумою вибулих в звiтному мiсячi
запасiв - згiдно МСБО Nb 2.
Технологiчна оснастка власного виробництва враховусться у складi МБП, у зв'язку з тим, що
вицати визначаються за технологiчними нормами пiд обсяг продукцii i норма,rьний
операцiйний цикJI склада€ менше року.

Ма.rоцiннi та швидкозношуванi предмети строком корисного використаннJl менше одного року,
незаJIежно вiд BapTocTi враховуються на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети"
в складi запасiв Пiдприемства.

Списання на витрати ма.поцiнних i ш вилкозношуваних предметiв здiйснюеться у розмiрi l00%
ix BapTocTi при передачi в експлуатацiю. !ля здiйснення контролю щодо списання МБП,
врмованих у складi запасiв, органiзовано оперативний кiлькiсний облiк таких предметiв за
мiсцем експлуатацii i вiдповiда,rьними особами протягом строку ix фактичного використання.
Оцiнка придбаних запасiв здiйснюеться за первiсною собiвартiстю. При вiдпуску запасiв у
виробництво, продажу та iншому вибуттi iх оцiнка здiйснюеться за методом середньозваженоi
собiвартостi.

Облiк витрат здiйснюеться з вiдображенrrям iх на вiдповiдних paxyнKirx бухгалтерського облiку
за мiсцями ix виникнення.
Об'ектами каJIькуJIювання е продукчiя основних i допомiжних дiлянок цеху AI, а також роботи i
послуги, що виконуються д.Iя власних потреб та ремiзацii на сторону.
Собiвартiсть реалiзованоi продукцii розра-ховуеться виходячи iз середньозваженоi собiвартостi 1

кiлограма продукцii.
Пiдприемство визначае собiвартiсть готовоi продукцii, виконуваних робiт, наданих послуг за
прямими витратами, пов'язаними з виробництвом продукцii, виконаннJIм 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 продукцii, виконанням робiт, наданням послуг;
- BapTicTb придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом лродукцiТ, виконанням робiт,
наданням послуг;
- iншi прямi витрати, у тому числi витрати з придбання електричноТ енергii 1включаючи
реактивну).
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або
чистою вартiстю реа,riзацii. Чиста BapTicTb реалiзацiT - це можJIива цiна ремiзацii в ходi
звичайноi дiяльностi Товариства за вирахуванням розрахункових витрат з продажу.
Чиста BapTicTb реалiзачii дlя незавершеного виробництва i готовоI пролукчii на складi
визнача€ться за окремими найменуваннями.
У тому випадку, коли чиста BapTicTb ремiзацii сировини i MaTepiMiB нижче собiвартостi, а цiна
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реалiзацt[ готовоТ продукцi'i не змiнlлася, зниженн;l BapTocTi сировини i матерiалiв у звiтностi не
вiдображасться.

6.1 1. Фiнансовi iнструменти

,щебiторська заборгованiсть - це договiрнi вимоги, пред'явленi покупцям та iншим особам на
отриманнЯ грошовиХ коштiв, ToBapiB або послуг. .Щля цiлей фiнансовоi звiтностi дебiторська
заборгованiсть rстасифiкуеться як поточна (отримання очiкусться протягом поточного року або
операцiйного циклу) або як довгостроком (лебiторська заборгованiсть, яка не може бути
класифiкована як поточна).
,Щебiторська заборгованiстЬ класифiкуетьсЯ як торговельна дебiторська заборгованiсть (що
виника€ за реалiзованi в ходi здiйснеНня звичайноi господарськоТ дiяльностi товари i послуги) i
неторгова (iнша) дебiторська заборгованiсть.
Первiсне визнаннJI дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю
переданих акгивiв.
У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюеться i вiдображаеться
3а чистою вартiстю реалiзацii. Чиста BapTicTb реа.riзацiI дебiторськоi заборгованостi оцiнюеться з
урахуванIrям наданих знижок, повернення ToBapiB та безнадiйноi заборгованостi.
!ля вiдображення cyMHiBHoT та безнадiйноi дебiторськоi заборгованостi на Пiдприемствi
створюсться резерв сумнiвних боргiв.

резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi створюеться за методом заgl.осування
абсолютноi суми сумнiвноi заборгованостi.
Нармування суми резерву здiйснюсться в кiнцi звiтного року.

Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображаеться у ''Звiтi про
сукупний дохiд" у ск-падi iнших операцiйних витрат.
викrпочення безнадiйнот дебiторськоi заборгованостi з активiв здiйснюеться з одночасним
зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого
резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списуеться з активiв на iншi
операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаноТ безнадiйноi дебiторськоI
заборгованостi вкJIючаеться до складу iнших операцiйних доходiв.
За пiдсумками 20l7 року резерв сумнiвних боргiв не нараховувався.

6.12. Зобов'язання та резерви

облiк i визнаннJl зобов'язань i резервiв на ПрАт "полтАвський длмдзний
IHCTPYMEHT" здiйснюеться вiдповiдно до МСБО 37.
зобов'язання класифiкуються на довгостроковi (TepMiH погашення понад l2 мiсяцiв) i поточнi
(TepMiH погашення до l2 мiсяцiв).
,Щовгостроковi зобов'язання (KpiM вiдстрочених податкiв на прибуток) вiдображаються змежно
вiд виду або за амортизованою, або за дисконтованою вартiстю.
Поточна кредиторська заборгованiсть враховуеться i вiдображаеться в Балансi за первiсною
вартiстю, що дорiвнюс справедrивiй BapTocTi отриманих активiв або послуг.
Перевелення частини довгостроковоТ кредиторськоТ заборгованостi до складу короткостроковоi.
вiдбуваеrься коли за станом на дату Балансу за умовами договору до повернення час,lини суми
боргу залишаеться менше 365 днiв.
Резерви визнаються, якщо Пiдприемство в результатi певноi подiТ минулого мас юридичнi або
фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшою ймовiрнiстю буде потрiбно вiдтiк
pecypciB, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.
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Пiдприемство визнае резерви:
- Резерв вiдпусток. якиЙ формуеться щорiчно i визначасться як лобуток фактично нарахованоI
ЗаРОбiтноi плати працiвникам i вiдсотка, обчисленого як вiдношення рiчноi плановоi суми на
оплату вiдпусток до загмьного планового фонду оплати працi;
- резерв сумнiвних боргiв.

6. l 3. Винагорода працiвникам

Bci винагороди працiвникiв Пiдприемства облiковуються як поточнi у вiдповiдностi до МСБО
19.
В процесi господарськоi дiяльностi Пiдприсмство сплачуе обов'язковi внески в Пенсiйний фонд
за cBoix працiвникiв, у розмiрi, передбаченому Законодавством Украiни.

6. l4. Витрати з податку на прибуток

витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
Пiдприемства згiдно з МСБО 12 .

Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати,
скJIадаються iз сум поточного i вiдстроченого податку на прибуток.
вiдстрочений податок визнасться в cyMi, яка, як очiкуеться, буде сплачена або вiдшкодована у
ЗВ'ЯЗКУ З НаЯВНiСтЮ рiзницi мiж ба.тансовою вартiстю активiв i зобов'язань, вiдобр;uкених у
фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi
податки на прибугок розраховуються за тимчасовими рiзниlцми з використанням баrансового
методу облiку.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, якi, як
очiкуеться, будуть доступнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на ocHoBi
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 icHye ймовiрнiсть
ТОГО, ЩО НаЯВНiСТЬ МаЙбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реа,riзувати вiдкладенi
податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених пOлаткових
зобов'язань.

Згiдно Податкового Кодексу Украiни, в редакцii, що дiяла у 2017 роцi ставка податку на
прибутоК для розрахункУ податкУ на прибутоК з 1 сiчнЯ 2017 року по 3l грултlя 2017 року
становить l8%. Податковий кодекс передбачае, KpiM iншого, також i зближення брtгапrгерського
та податкового облiкiв.
БерУчи до Уваги нестабiльнiсть податковоТ полiтики держави. ouiHKa вiдстрочених податкових
активiв i зобов'язань проводилась на ocHoBi суджень керiвництва Пiдприсмства, i базувалась на
iнформацii. яка була в його розпорялженнi на моvент складання цiсТ фiнансовоi звiтностi.

6.15, Власний капiта:r

Власний капiтал ПИприемства вкJIюча€:
- заресстрований (пайовий) капiтш;
- додатковий капiтал;
- резервний капiтаr (створюеться у вiдповiдностi з вимогами Статуту).

Заресстрований (пайовий) капiта,l, вкJIюча€ в себе внески учасникiв. Сума перевищення
справедливоТ BapTocTi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника
вiдображасться як емiсiйний дохiд.

Пiдприемство нарахову€ дивiденди учасникам, i визнае ix як зобов'язання на звiтну дату
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тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтноТ дати вк;rючно.

6. l6. Сегменти

Компанiя в силу cBoix технологiчних особливостей i сформованою практикою органiзацii
виробництва займаеться одним видом дiяльностi. Видiляеться один географiчний сегмент -
Росiйська Федерацiя.

6.17. OcHoBHi пов'язанi особи

Перелiк зв'язаних cTopiH визначаеться вiдповiдно до МСБО 24 "Розкриття iнформацii про
зв'язанi сторони" та перег,rядасться на кожну звiтну лаry.

У ходi cBoei звичайноi дiяльностi Товариство здiйснюе операцiТ iз пов'язаними сторонами.
Сторони ввalкаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона мае можливiсть
контролювати iншу сторону або здiйснюе сутгевий вплив на iншу сторону при прийняттi
фiнансових та операцiйних рiшень. Операцii з пов'язаними особами здiйснюються за
звичайними цiнами.

6. l8. Подii пiсля звiтноi дати

Керiвництво Пiдприемства визначае порядок, дату пiдписання фiнансовоi звiтностi та осiб,
УпоВновФкених пiдписувати звiтнiсть. При складаннi фiнансовоI звiтностi ПрДТ враховуе подiI
пiсля звiтноТ дати i вiдображае iх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 10.

6. l9, Форми фiнансово'i звiтностi

Пiдприсмство визначае форми поданнJI фiнансовоi звiтностi у вiдповiдностi з

рекомендацiями МСБО l .

Ба,rанс (Звiт про фiнансовий стан) складаеться методом розподiлу активiв i зобов'язань на
поточнi i довгостроковi.
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) складасться методом розподiлу витрат
за функцiональною ознакою.
Звiт про рух грошових коштiв скJIадаеться у вiдповiдностi з МСБО 7 за прямим методом.
Звiт пр власний капiтал подаеться у розгорнутому форматi.
ПРИМiТКИ дО фiнансовоi звiтностi складаються згiдно з обов'язковими вимогами до розкриття
iнформацii, викJIаденими у Bcix МСБО/\4СФЗ.

6.20. HoBi стандарти бухгалтерського облiку та ii тлумачення

!еякi HoBi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не е чинними на 3l грулllя
2017 р. не застосовуваJIися при пiдготовцi цiсi фiнансовоi звiтностi. Керiвництво компанii
плануе застосувати цi стандарти, змiни та тлумачення, коли вони набудlть чинностi.

Компанiя застосовуе з 01.01.20lб р. МСФЗ 9 дтя необхiдностi узгодження з облiковою
полiтикою материнськоi компанii, до складу консолiдованоi звiтностi якоi входить його
фiнансова звiтнiсть.
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_ _МiжнiодниЛ стандарт фiнансовоi звiтностi 15 "Виручка за контрактами з клiснтами'' (МСФЗ
15) встановлюе принципи необхiдностi визнання, суми визнанюI та моменти визнання доходу
вiд ремiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг). BiH замiнюе дiючi iHcTpyKuiT з питань визнання
доходу вiд ремiзацii продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг), якi у поточний перiод мiстяться у МСБО
l8 "Визнання доходу", мсБо l1 "Булiвельнi контракти" та КТМФЗ 13 ''Програми лояльностi
клiсrпа". Головний принциП нового стандарту полягас в тому, що суб'еЬ .о"rодчр*o"u"r"
визна€ доходи для вiдображення факту передачi обiцяних ToBapiB або послуг клiентам у Ъумi, цо
вiдображае винагороду, яку суб'ект господарювання очiкус отримати в обмiн на TaKi товари або
послуги. Новий стандарт вдосконаJIюе процедури розкриття доходу, мiстить iнструкцif щодо
методiв визнання операцiй, ранiше не врегульованих у повному обсязi, i uдо.*о"-оi iнструкчii
з визнаншI доходiв за договорами з кiлькома складовими. мсФз 15 чинний для рiчних пеiiЬдiв,
що починаються 1 сiчня 20l8 р. або пiзнiше, i при цьому суб'ект господарюваннJI мае право на
його дострокове застосуван} .

Мiжнародний стандарт фiнансово'i звiтностi 16"Оренда" (мсФз l 6) запроваджуе едину
модель облiку для орендарiв, яка вимага€ вiд орендарiв визнавати активи та зобов'язання за
BciMa договорами оренди, за винJlтком виладкiв, коли строк оренди становить 12 мiсяцiв або
менше абО орендований актив мае низьку BapTicTb. Орендодавцi продовжуватимуть
класифiкувати оренду як операцiйну оренду та фiнансовий лiзинг, тобто пiдхiд МСФЗ lб до
облiку для орендодавцiв по cyTi не мiняеться порiвняно з МСБО l7, що дiяв ранiше. МСФЗ 16 с
чинним для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або пiзнiше, i при цьому
дозволяеться його дострокове застосування за умови одночасного виконання вимог МСФЗ 15
"Виручка за контрактами з клiентами''.
КомпанiЯ наразi аналiзуе потенцiйниЙ вIIлив на iT окрему фiнансову звiтнiсть у результатi
застосування МСФЗ l6.

"Розкриття iнформацii" - Змiни до мсБо l (випущенi у груднi 2Ol4 р.; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 20lб р. або пiзнiше). Эмiни цього'стандарту }"точнюють
понJlття с}"гтсвостi та роз'яснюють, що органiзацiя не зобов'язана розкривати iнформацiю,
розкриття якоi вимагають МСФЗ, якщо така iнформацiя не с суттевою, HaBiTb якщо МСФЗ
мiстить перелiк конкретних вимог або визнача€ ix як MiHiMa,riHi вимоги. Також до цього
стандарту вкJIючено HoBi iнструкчii про промiжнi пiдсумковi суми у фiнансовiй звiтностi,
зокрема, зазначено, що TaKi промiжнi пiдсумковi суми (а) мають включати cTaTTi, визнаннJI та
оцiнка яких здiйснюеться вiдповiдно ло МсФз; (б) мають буги представленi та названi таким
чином, щоб забезпечити розумiння компонентiв промiжних пiдсумкових сум; (в) мають
застосовуватися послiдовно у рiзних перiодах; та (г) не можуть бути представленi так, що
видiляються бiльше, нiж промiжнi пiдсумковi суми та пiдсумковi суми, яких вимагають МСФЗ.
Розкриття iнформацi'i за 20l7 piK на нашу лумку, не суперечить вимогам щодо змiн до нього.

З l сiчня 20lб року або пiс,rя цiсiдати. застосовуються змiни до наступних сгандартiв:
Виправлення до МСФЗ l l "Спiльна дiяльнiсть" щодо придбання часток у спiльних операцiях.

Змiни до МсБо l б "ocHoBHi засоби" та змiни до МсБо з8 "Нематерiальнi активи'', що
встановлюють, що "дохiдний, що базуеться на виручцi" метод амортизацi'i е неприйнятним.

Змiни до мсБо 27 "Окрма фiнансова звiтнiсть" згiдно яким суб'скту господарювання
нада€ться можливiсть оцiнки iнвестицiй за методом участi в капiталi при складаннi окремоТ
звiтностi.

Змiни до мсБо l "Подання фiнансово'i звiтностi" уточнюють формат подання iншого
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сукупноfо доходу.

Змiни в МСБО 28, МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ 12 "Розкриття
iнформацii про частки участi в iнших суб'ектах господарювання". Стислий опис змiн: якщо
материнська компанiя (iнвестицiйний суб'ект господарювання) оцiнюе вкладення в дочiрнi
пiдприемства за справедливою вартiстю через прибутоrс/збиток, вона звiльrrяСТЬСЯ ВiД

консолiдацii.
Перерахованi стандарти не мають сутг€вого впливу на звiтнiсть компанii за 2017 piK.

6.21 . Iншi положення облiковоi полiтики. Вплив змiни облiковоi полiтики

Пенсii та iншi виплати працiвникам по закiнченнi трудовоi лiяльностi.
Товариство не мае програм з визначеними виплатами.

Виплати на ocHoBi акцiй. Працiвники Товариства (включаючи вище керiвництво) не отримують
винагороду у формi виллат. заснованих на акцiяк.

Вплив змiни облiковоi полiтики на под'ti'i операцii, що вiдбуваються (вiдбувмись) в Товариствi.

Доцiльнiсть змiни того чи iншого положення облiковоi полiтики Товариства встановлюеться у
разi:
- змiн статlтних вимог (тобто при BHeceHHi змiн до статуry Товариства);
- змiн вимог органу, що затверджу€ 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 облiковоТ полiтики на подii й операцii минулих перiодiв Товариство вiдображае у
звiтностi шляхом:

- коригування смьдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року,
- повторного надання порiвняльноi iнформацii стосовно попереднiх звiтних перiодiв;

Змiна облiковоi полiтики, вибiр вiдображення впливу змiни на облiкову полiтику ТовариСтвО

розкривае й обгрунтовуе у примiтка,х ло фiнансовоi звiтностi за поточний звiтний перiод.

Облiкова полiтика застосовуеться Товариством щодо подiй i операцiй з моменту iх виникнення.

Не с змiною облiковоi полiтики встановленнJl облiковоi 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 облiковоi полiтики та облiкових оцiнок, то це розглядастьСя i

вiдображаеться як змiна облiкових оцiнок.

Не с змiною облiковоi полiтики Товариства змiна визначення облiкових оцiнок,
Облiкова оцiнка - це попередня оцiнка. яка використовусIься Товариством з метоЮ РОЗПОЛiЛУ
витрат i доходiв мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Вона може бути перегrrянута, якщо
змiнюються обставини, на яких вона груItтувалася, або отримано додаткову iнформацiю. Змiни
облiкових оцiнок вгl,тивають тiльки на майбутне i не стосуються минулого.
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НаслiдкП змiн в облiкових оцiнках Товариство вкJIюча€ до Tici cTaTTi звiту про фiнансовi
резуJIьтати, яка ранiше застосовувапась для вiдображення доходiв або витрат, пов'язаних з '
об'€ктом такоТ оцiнки. в тому перiолi. в якому вiдбулася змiна. а також в наступних перiолах.
якщо змiна вtlливас на цi перiоли.
Внесення змiн до облiковоi полiтики, що стосуються майб},тнiх перiодiв, застосовуються з
початку нового звiтного перiоду. i оформлюсться вiдповiдним наказом про внесення змiн до
облiковоi полiтики Товариства.

У випадках, коли Товариство розпочинае здiйснювати HoBi операцii, або у випадку змiн
окремих законодавчих норм, введенIlJl положень з облiку щодо яких Товариство не могло
передбачити заздалегiдь, змiни в облiкову полiтику можуть бути BHeceHi 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 Лiцензiii

Первiсна BapтicTb на 3l .12.2017 р,820 2
Накопичена амортизацiя на 31.12.2017 р.804 l
Амортизация за2017 piK 44 1

Надiйшло за piK 3 -

Вибуття
Залишкова BapTicTb на 31.12.20lб р. 57 2
Залишкова BapTicTb на 31.12.2017 р. lб l

lнвентаризацiя нематерiа,тьних активiв була проведена станом на 0l . 1 1.2017 р.
За результатами iнвентаризацii вiдхилень не виrIвлено.
За Оцiнками Керiвництва пiдприемства критерii для знецiнення нематерiальних активiв вiдсутнi.
Переоцiнка нематерiальних активiв протягом 20l 7 року не здiйснювалась.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховуеться щомiсячно прямолiнiйним методом.

На балансi ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IHсTPУMEHT" наЗ1.12.2О17 р. рахуються
нематерiальнi активи первiсною вартiстю 74З тис.грн., що повнiстю замортизованi та
продовжують використовуватись.

7.2. Незавершенi капiтальнi iнвестцii

НаЗ1.12.2017 року на Бмансi ПрАТ незавершенi капiтальнi iнвестицiТ в cyMi 3 477 тис.грн.

7.3. OcHoBHi засоби тис. грн.
Земельнi дiлянки Будинки, споруди та передавальнi пристроi
Машини

та обладнання Транспортнi засоби Iнструменты, прилади, iHBeHTap Бiблiотечнi фонди
Малоцiннi необоротнi MaTepia,\bHi активи Всього

ПервiснавартiстьнаЗ1.12.2016р.38 |5532 1820947L 306 20 566 35 142
Знос на 31.12.2016 р.- З З79 ll 2lЗ З42 175 l9 556 i5 684
Надходження та доопрацюванIJI - 556 l З64 45 16З - 420 2 548
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Вибуттятервiсна BapTicTb (844) (56) (4) - (l5) (9l9)
Вибуття знос - - (58З) (56) (4) - (l4) (657)
Амортизация за2017 р. _ 695 2175 З4 3З l 297 З 2З5
Первiсна BapTicTb на 31.12.2017 р. 38 lб 088 l8 729 460 465 20 97l З6771
Знос на 31.12.2017 р._ 4 074 12 805 З20 204 20 8З9 18 262

ПiДпРисмство володiе необмеженим правом власностi на Bci об'екти основних засобiв, KpiM
захисноi споруди цiвiльного захисту первiсною вартiстю 4l тис.грн.
Iнвентаризацiя основних засобiв була проведена станом на 0t.l1.20l7 р. За результатами
iнвентаризацii вiдхилень не виявлено.
За Оцiнками Керiвництва пiдприемства критерii для знецiнення основних засобiв вiдс}"rнi.
Переоцiнка основних засобiв протягом 20l7 року не здiйснюва,rась.
Амортизацiя основних засобiв нараховуеться щомiсячно прямолiнiйним методом.

на балансi прАт 'ПоЛтАвСьКиЙ длмдзниЙ IHCTPУMEHT'' на з1,12.2О17 р.
РаХУЮТЬСЯ ocHoBHi ЗаСОбИ ПеРвiсною вартiстю 2 680 тис.грн., що повнiстю замортизованi та
продовжують викориOтовуватись.

7.4. Заласи тис. грн.
Найменування групи31.12.20lб З1,12,20'17
Виробничi запаси б 0lЗ 8 802
Незавершене виробництво 1 515 2ЗбЗ
Готова продукцiя 93l l 51l
Товари 24 2З
Разом 8 48з |2 699
Станом на 31.12.2017 року виробничi запаси та товари вiдображенi за собiвартiстю.
Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображенi в Балансi за фактичною
(виробничою) собiвартiстю.
Iнвентаризацiя готовоТ продукцii проведена станом на 01.10.2017 р. lнвентаризацiя iнших
ЗаПаСiВ ПРОВеДеНа Станом на 01,11.2017 р. За результатами проведеноi iнвентаризацii виявлено
НеСТаЧ На СУМУ 2 ТИС.ГРН. Та надлишкiв на суму l тис.грн. За результатами iнвентаризацii
змежirлих запасiв не виявлено, вiдповiдно, резерв пiд нелiквiди не створювався.

Поточна дебiторська заборгованiсть

7.5. Щебиторська заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги тис. грн.
Склад 31.12.2016 з1.12.201'7
Розрахуттки з вiтчизrrяними покупцями 500 196
Резерв сумнiвних боргiв (59)
Розрахунки з iноземними покупцями З 877 8 З96
Разом 4 318 8 592

,ЩебiТОРСьКа заборгованiсть за продукцiю, роботи, послуги в iноземнiй вмютi оцiнена в
гривнях по курсу НБУ на дату балансу.
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7.6 ,.Щебiюрська заборгованiсть за виданими авансами тис.грн.
Сюrад 31.12.2016 з1.12.2017
Аванси виданi вiтчизняним та iноземними постачальникам 3З8 4 8l l
Разом 338 4 8l l

7.7. .Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджgгом тис.грн.
Склад 31.12.20l б зl.|2.20|'7
Податок на додану BapTicTb 890 l 7lЗ
Податок на прибуток 98 19
Не вiдшкодованi лiкарнянi 39 З9
Податок на доходи фiзичних осiб l l
Разом l 028 l'772

7.8. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть ,Iиg. грн.
Сrсцад 31.12.2016 з|.|2.2017
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть l93 6 483
Разом l93 6 483

7.9. Грошовi кошти та ix еквiваленти .lиg. lpн.
Грошовi кошти та ix еквiваленти 31.12.2016 З1.12.20l'7
Грошовi кошти в нацiональнiй ва,rютi 7'747 4160
Грошовi кошти в iноземнiй вмютi l3 698 lЗ 584
Всего 21 445 17 744
Грошовi коIlIти в iноземнiй валютi оцiненi в гривнях по курсу НБУ на дату балансу.
Пiдприсмство володiс необмеженим правом власностi на грошовi кошти.
Обмеження у користуваннi грошовими коштами вiдсутнi.

7.10. Власний капiта,r тис, грн.
Власний Капiта,r з1 ,12.20|6 31 .12.2017
Заресстрований (пайовий) капiтал 24 888 24 888
Неоплачений KaliTa,r
Додатковий капiтал 9l0 1 бlб
Резервний капiта.r (створений згiдно з вимогами Статщу) 1, 556 2 248
Нерозподiлений прибуток 18 46'7 26 |52
Разом 45 821 54 904

Станом на З1.12,20|7 р. Зареестрований капiтал ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ
IHCTPYMEHT" складае 24 88'7 85'7,50 грн. та подiлений на 8 З79 750 штук простих iменних
акцiй номiнальною вартiстю 2,97 грн. Неоплаченого капiта.rу станом на З|.|2,2017 р. немас.
Протягом 2017 р. не було змiн Зареестрованого капiталу.
Додатковий капiтал, в cyMi l бlб тис.грн., скJIадаеться з курсових рiзниць, на кiнець звiтного
перiоду вiдбулося його збiльшення в порiвняннi з попереднiм перiолом за prrxyнok зростання
курсу росiйського рубля.У cTaTTi "Резервний капiтал" вiдображено суму резервного капiталу Пiдприемства, що
створений згiдно з вимогами Статуту ПрАТ. Протягом 2017 року вiдбулося збiльшення
резервного капiталу на 692 тис.грн. за рахунок приб}"гку. Пiсля проведених вiдрахувань, згiдно
Статуту ПрАТ, Резервний капiтм на 31.12.20l7 року складае 2 248 тис.грн.

Станом на 31 . l2.20l б року нерозподiлений прибуток становив 1 8 467 тис.грн., протягом 20l7
року отримано чистий прибуток в cyмi 13 240 тис.грн., згiдно Статуту ПрАТ проведено
вiдрахування до Резервного капiта.lIу в cyMi 692 тис.грн., HaplrxoBaнo та виплачено дивiденди за
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2014 р. B'cyMi 4 860 тис.грн., наЗ|.l2.20l'7 року нерозподiлений прибуток - 26 l52 тис.грн.

7.1 l. Вiдстроченi податки
Вiдстроченi податки були розрахованi за всiми тимчасовими рiзницями методом

зобов'язань за балансом з використаншIм ставки податку на прибуток у розмiрi l8o%, яка лiяла
протягом 2017 р. розрахованi вiдстроченi податковi активи та зобов,язання були згорнутi при
поданнi iнформацii в Консолiдованому бмансi.

ти0. грн.
Склад 20l б р. 2017 р.
Вiдстроченi податковi зобов'язанrrя 185 698
Вiдстроченi податковi активи l -

Чиста позицiя - вiдстроченi податковi зобов'язання '784 698

7. 12.,Щовгостроковi забезпеченrrя
Склад 31.12.20lб З1,12.2017
Резерв на виплату вiдпусток '782 11l8
Разом 782 l ll8

поточцi зобов'язання та забезпечення

7.13. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги
Склад 31.12.20lб зl,|2.201.,7

тис. грн.

тис. грн.

Розрахунки з вiтчизlяними постачальниками
Розрахунки з iноземними постачмьниками
Разом 3 4з5 9 414

з22 з22
з llз 9092

7.14. Поточна кредIтгорська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом тис. грн.

Склад 31.12.2016 з1,12.2017
Податок на прибlток 467 550
Податок на доходи фiзичних осiб 187 184

Плата за землю 2| 2з
Податок на нерухоме майно вiдмiнне вiд земельноi дiлянки 5 l l
Вiйськовий збiр 16 15

Оп,rата листукiв непрацездатностi l9
Iншi податки i збори- 226
Разом 7l5 1009

7,15, Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi стрмування тис.грн.
Склад 31,12.2016 з|.12.201.'7
Зобов'язання перед бюджетом з сдиного соцiального внеску 219 220
Разом 2l9 220

7.16. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi тис.грн.
Склад 31.12,2016 зl.|2.20|'7
Поточнi зобов'язання з оплати працi 8З9 829
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Разом 839 829

7.17. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами тис.грн.
Склад З1.12.20lб З1.12,201,'7

Отриманi аванси вiд вiтчизняних покупчiв та iноземних покугпIiв 2 692 5 840
Разом 2 692 5840

7.18. Поточна кредlтгорська заборгованiсть за розрахунками з учасниками тис.грн.
Склад

зl.|2.2016 з|.12.2017
Поточна заборгованiсть за дивiдендами акцiонерам 2З 5

Разом 23 5

7.19. Iншi поточнi зобов'язання
Склад

31.12.20lб з1.12.20l,|
Iншi поточнi зобов'язання |2 6'7

Разом 12 6'7

тис. грн.

8. Примiтки до Консолiдованого звiту про фiнансовi результати

8.1. Дохiд вiд ocHoBHoi дiяльностi тис. грн.
Виручка вiд реалiзацii продукцii
(ToBapiB, робiт, послуг)

2016 201,7

Продаж готовоi продукцii '7З 7 66 |00 29]'
Продажтоварiв 2 -
Разом 73 768 l00 29l

8.2. Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (товаров, робiт, послуг) тис. грн.
Собiвартiсть реапiзованоi продукцii (товаров, робiт, послуг)

2016 2017
Собiвартiсть готовоi продукцii 43 054 59 718
Собiвартiсть ToBapiB 6- Разом 43 060 59 7l8

8.3. Iншi операцiйнi доходи
Iншi операцiйнi доходи 20lб 2017
Дохiд вiд ремiзацiТ валюти
Дохiд вiд ремiзацii оборотних активiв
Дохiд вiд операцiйноi курсовоi рiзницi
Iншi доходи 72
з79
7 085
657

l69
1 136
4 з40
648
Разом 8 |9з б 29з

тис. грн.
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8.4. Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнiвитрати 20lб
Послуги банку
Амортизацiя 44l 6'79
Витратинавiдрядження З44

8.5. Вrграти на збут тис. грн.
Витрати на збут 2016 20ll'7
Вlтграти на вiдрядження

тис. грн.
2017
2з7 з94

55l
Податки, пов'язанi, з дiяльнiсгю та нарахування на заробiтну плату 909
Послуги cTopoHHix органiзацiй бl8 765
Iншi витрати 4 З88 7952
Разом 69з7 11 4l9

з192 21lб

1 078

847 l 067

тис. грн.

Податки, пов'язанi, з дiяльнiстю ПрАТ та нарaIхування на заробiтну плату
Послуги cTopoHHix органiзацiй 1 460 2 829
Iншi витрати б 389 б З98
Разом 1,2 488 |2 410

8.6. Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати 20|6 2017
Витрати реалiзованоi валюти
вшрати вiд ремiзацiт оборотних акгивiв
Витрати вiд операцiйноi курсовоi рiзницi
Iншi витрати операцiйноi дiяльностi

l 023
l20
5 2lз
1040 4зз
65
4 1,76

| 24з
Разом 7 396 59l'7

8.7. Iншi фiнансовi доходи тис. грн.
Фiнансовi доходи 20|6 20|7
.Щохiд вiд нарахованих вiдсоткiв по депозитних рахункахРазом б l0

8.8. Iншi доходи тис. грн.
Iншi доходи 20lб 2017
lншi доходи З Зб
Разом з зб

8.9. Iншi витрати
Iншi витрати 20lб 20|'7
Iншi витрати 323 59l
Разом 32з 591

l0

тис. грн.
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8.10. Витрати(лохiд) з податку на прибуток тис. грн.
Витрати(дохiд) з податку на прибуток 20lб 2017
Поточний податок на прибуmк
Вiдстрочений податок на прибуток 2254
(l35) з 420
(85)
Разом 2119 3335

{iюча ставка податку на прибуток в УкраiЪi складае - з 01.0l .20l 7 р. по 31 12.2Ol1 р. - l8%.

9. Примiтки до консолiдованою звiту про рух грошових коштiв

КонсолiдованиЙ звiт про рух грошових коштiв складено у вiдповiдностi з МСБО 7 прямим
методом.
Станом на Зl,122017 року змишок грошових коштiв l7 744 тис.rрн.
Протягом 2017 року вiдбувмись наступнi негрошовi операцii:
- створення резерву вiдпусток - l l l8 тис.грн.

10. Примiтки до Консолiдованого звiту про власний капiтал

Станом на З|,|2.2017 р. Заресстрований капiтал ПрАТ ''ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ
IHCTPYMEHT" ск;rадае 24 888 тис.грн.
Додатковий капiтм. в cyMi l бIб тис.грн.. скJrадасться з курсових рiзниць. на кiнець звiтного
ПеРiОДУ ВiДбУЛОСЯ йОгО збiльшення в порiвняннi з попереднiм перiодом за рахунок зростання
курсу росiйського рубля.У cTaTTi "Резервний капiтм" вiдображено суму резервного капiта,ту Пiдприсмства, що
створений згiдно з вимогами Статуту ПрАТ. Протягом 2017 року вiдбулося збiльшення
РеЗеРВНОГО КапiталУ на 692 тис.грн. за рахунок прибутку. Пiсля проведених вiдрахувань, згiдно
Статуту ПрАТ, Резервний капiтм на 31 . l2,20l б року складае 2 248 тис.грн.

Станом на 3 l .12.2016 року нерозподiлений прибуток становив 18 467 тис.грн., протягом 20l7
року отримано чистий прибуток в cyMi 13 240 тис.грн., згiдно Статуry ПрАТ проведено
вiдрахування до Резервного капiталу в cyMi 692 тис.грн., нараховано та виплачено дивiденди за
2014 р. в cyMi 4 860 тис.грн., iншi вiдрахування 3 тис.грн. на З|.|2.2О1'| року нерозподiлений
прибуток - 26 l52 тис,грн.

1 1, Iншi примiтки

l 1.I. Змiни облiковоi полiтики

змiн облiковоi полiтики не бчло.

1 l,2. Виправлення помилок

Виправлення помилок у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi в 20l7 р. не проводилось.

l 1.3. Пов'язанi особи
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З.iдrо a ознаками пов'язаних осiб , якi наводяться в МСБо 24, пов'язаними особами е
акчiоtерИ Товариства та фiзичнi особи - громадяни Украi'ни. якi входять ло керЙних органiвПрАТ "ПОЛТАВСЬкИЙ АЛМАЗНИЙ IHCTPУMEHT'' та члени rx сiмей.

Основними пов'язаними особами Товариства с:

l. Хоменко Марина Олександрiвна
2. Лебедик Iгор Валерiйович
3. Наглядова Рада
4. тов ,,тд "полтАвськиЙ АлмАзниЙ IнструI\,шнт,,5. !иректор прАТ ''поЛтАВСьКИЙ АЛмАЗниЙ IHсTPУMEHT'

у ходi cBoei звичайноi дiяльностi Товариство здiйснюе операцii iз пов'язаними сторонами.
сторони ввакаються пов'язаними у тому випадку, коли одна сторона мае можливiсть
контролювати iншу сторону або здiйснюс суттевий вtIлив на iншу ciopoHy при прийняттi
фiнансових та операчiйних рiшень.
Операцii з пов'язаними особами здiйснювались за звичайними цiнами.
Компанiя протягом 20l 7 року виплачуваJrа дивiденди за 20l4 piK у cyMi 4 860 255,00 грн.
л.-.
uперацtг з основним управлiнським персоналом

_ основний управлiнський персонал - це особи, якi мають повноваження та евiдповiдмьними, прямо або опосередковано, за планування, керiвництво i *o"rponi дiяльностi
Товариства. Протягом 2017 року iм виплачуваJIась .чрЬбir"u nnuru.

l1.4. Сегменты

_ Основним географ.iчним сегментом ремiзацii готовоi продукцii групиПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ IFiCTpyN.fiHT" е ро;iйс;ка Федерацiя. ремiзацiя готовоi
проду_Iцii в Росiйську Федерацiю складае 64,8% вiд загмьного обсягу прЪдажу.
l 1.5. YMoBHi зобов'язання та операцiйнi ризики

Умови господарс ькоi дiяльностi
Економiцi Украihи притаманнi певнi риси ринку, що розвива€ться, зокрема iнфляцiя. Чинне
податкове законодавство Украlни допускас рiзнi тракгування i схильне до uuar"* ,"i".
хоча.. в економiчнiй ситуацiт намiтилися iенденцii до полiпшення, економiчна перспектива
УкраiЪи зzцежить вiд ефективностi економiчних заходiв, фiнансових механiзмiв та грошовоi
полiтики, що вживаються Урядом, а так само розвиток фiскмьноi, правовоi та полiтичноi
системи.

Оподаткування
УкраiЪське податкове, вilлютне та митне законодавство допускае рiзнi тлумачення i схильне дочастих змiн. IнтерпретацiЯ керiвництвом Пiдприемства даного законодавства стосовно операцiй
i дiяльностi Пiдприсмства може бути оскаржена вiдповiдними фiскальними органа"и. Подат*овi
органи мож},ть зайняти бiльш жорстку позицiю при iнтерпретацii законодавства i перевiрки
податкових розрахункiв. Як наслiдок можуть бути донараховано податки, пенi, штрфи.
податковi перевiрки можуть охоплювати 3 кмендарних роки.на думку керiвництва Пiдприемства станом на 31 .рудr" 2ol7 року вiдповiднi положення
законодавства iнтерпретованi ними коректно, iMoBipHicTb збереження фiнансового становища, в
якому знаходиться Пiдприемство у зв'язку з податковим законодавством, € високою. !ля тих
випадкiв, коли на думку керiвництва Пiдприемства, iснують значнi сумнiви в збереженнi
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зазначенОго положення Пiдприемства, у фiнансовiй звiтностi визнанi нмежнi зобов'язання.

Судовi позови
В ходi звичайноi дiяльностi ПрАТ, пртяюм 20l7 року, не було об'ектом судових розг-гrядiв i

позовiв.
Станом на 31.12.2017 року судовi справи вiдсутнi.

1 1.6. Фiнансовi ризики

В процесi cBoci господарськоi дiяльностi Пiдприсмство пiддаеться ряду фiнансових ризикiв,
вкJIючаючи ризик змiни цiн на продукцiю та послуги. Загальна полiтика Пiдприемства з

управлiння ризиками спрямована на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв для

фiнансових операцiй Пiдприемства.
Товарний ризик.
поточний або майбутнiй прибуток Пiдприсмства може пiддатися негативному впливу змiни

ринкових цiн на товари та послуги Пiдприемства,
Кредитний ризик
,Щля пiдприемства основним фiнансовим iHcTpyMeHToM, схильним до кредитного ризику, е

дебiторська заборгованiсть. Пiдприсмство мiнiмiзуе свiй крелитний ризик шляхом укJIаданIJI
договорiв з покуIпцми, якi мають вiдповiднi кредитнi icTopii. Iншi cTaTTi фiнансовоi звiтностi не

схильнi до кредитного ризику.

l 1.7. Подii пiсля дати ба.пансу

Нiяких подiй пiсля дати бмансу, якi пiдлягають розкриттю вiдповiдно до МСФЗ l0, не

вiдбулося.

l 1.8, Затверлження консолiдованих фiнансових звiтiв

Консолiдованi фiнансовi звiти пiдписанi,Щиректором ПрАТ'ПОЛТАВСЬКИЙ
АЛМАЗНИЙ Н 12.02.2018 р.

I.Л. Басан.Щиректор

Головний бухгмтер ,,-,',
t |,/"./ H.I. Стчпа
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