
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Директор       Гнип Петро Миколайович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
24.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Галицький механiчний завод" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

05759244 

4. Місцезнаходження 

Івано-Франківська , Галицький, 77100, м.Галич, Вiтовського, 20 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0678013002 0678013002 

6. Електронна поштова адреса 

reestock@ivf.ukrpack.net 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована 

у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

80 
  

26.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці http://galichmz.com.ua 

в мережі 

Інтернет 26.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів  

10. Інформація про дивіденди  

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

протягом звітного періоду 
 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

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

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

 

34. Примітки 

Лiцензiї на окремi види дiяльностi емiтент не отримував. Вiдомостi щодо участi емiтента в 

створеннi юридичних осiб не включенi до змiсту регулярної рiчної iнформацiї так як 

Товариство не бере участi у створеннi iнших юридичних осiб. Посада корпоративного 

секретаря в емiтента вiдсутня. Загальнi збори не проводились по причинi незадовiльного 

фiнансового стану Товариства. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в складi рiчної 

iнформацiї, так як у статутному фондi емiтента вiдсутня державна частка, емiтент не має 

стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного 

(домiнуючого) становища. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня в складi рiчної регулярної 

iнформацiї, так як рiшення про виплату дивiдендiв Товариством не приймалось.Особлива 

iнформацiя в звiтному роцi Товариством не подавалась. Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про 

 



iншi цiннi папери, про похiднi цiннi папери, випущенi емiтентом та iнформацiя про викуп 

власних акцiй протягом звiтного року вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як випуск 

процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, iнших цiнних паперiв та 

похiдних цiнних паперiв, боргових цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї та викуп 

власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.Iнформацiя про гарантiї 

третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня в складi рiчної iнформацiї 

так як Товариство борговi цiннi папери не випускало. Звiт про стан об'єкта нерухомостi 

вiдсутнiй у складi рiчної iнформацiї так як Товариство випуск цiльових облiгацiй, виконання 

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

Рiшення про про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди 

на вчинення значних правочинiв чи про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення 

яких є заiнтересованiсть Товариством не приймалось. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Галицький механiчний завод" 

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

А00 №643763 

3. Дата проведення державної реєстрації 

12.10.1995 

4. Територія (область) 

Івано-Франківська  

5. Статутний капітал (грн) 

44427500 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

12 

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

25.11 Виробництво металевих конструкцiй  

- - 

- - 

10. Органи управління підприємства 

Органами управлiння емiтента є загальнi Збори акцiонерiв, Директор, Наглядова Рада в складi 3 

чоловiк та Ревiзор. Повноваження органiв управлiння визначаються загальними Зборами 

акцiонерiв, якi є вищим органом емiтента та мають право приймати будь-якi рiшення стосовно 

його дiяльностi. Директор - виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво його 

поточною дiяльнiстю i забезпечує виконання всiх рiшень загальних Зборiв. Наглядова Рада - 

контролюючий орган, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж проведенням загальних 

Зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть Директора. Ревiзор - контролюючий орган, який здiйснює 

контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу. Повноваження органiв 

управлiння закрiпленi в Статутi Товариства. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ПАТ "Приватбанк" 

2) МФО банку 

336677 

3) поточний рахунок 



26007052511284 

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

у іноземній валюті 

ПАТ "Укрсоцбанк" 

5) МФО банку 

300023 

6) поточний рахунок 

26009000010526 

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

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

ФДМУ - -- - - 100 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Директор 

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

Гнип Петро Миколайович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

29 

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

Головний iнженер у ПАТ "ГМЗ", iнших посад протягом своєї дiяльностi не займав. 

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

01.09.2016 3 роки 

9) Опис 



Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом товариства, посадовою 

iнструкцiєю. Повноваження директора продовжено на пiдставi рiшення Наглядової ради 

(Протокол засiдання Наглядової ради № 01/2016 вiд 01.09.2016р.) термiном на 3 роки. Розмiр 

виплаченої винагороди установлений згiдно штатного розкладу та є конфiденцiйною iнформацiєю. 

Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. Посадова особа не працює та не займає 

посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за 

посадовi та корисливi злочини не притягалась. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Чуйко Володимир Тарасович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

- 

6) стаж роботи (років)** 

5 

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

д/в 

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

07.11.2013 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом товариства, посадовою 

iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди - не отримував. Винагорода у натуральнiй формi 

емiтентом не надавалася. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини 

не притягалась. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

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

Яремак Олег Федорович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

- 

4) рік народження** 



0 

5) освіта** 

- 

6) стаж роботи (років)** 

5 

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

д/в 

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

07.11.2013 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента встановленi Статутом товариства, посадовою 

iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди - не отримував. Винагорода у натуральнiй формi 

емiтентом не надавалася. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини 

не притягалась. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Директор Гнип Петро Миколайович  70 0.00001 70 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Чуйко Володимир Тарасович - 0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Яремак Олег Федорович - 0 0 0 0 0 0 

Усього 70 0.00001 70 0 0 0 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи* 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

ВАТ "Луганськобленерго" 21841896 
91019 Україна Луганська - 

м.Луганськ вул.Сороки, буд. 16а 
44264108 24.9081 44264108 0 

"Бондлайн Лiмiтед" 

(Bondline Limited) 
141672 1066 Кiпр - Нiконосiя Themistokli 18185160 10.2331 18185160 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** 
Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної кількості 

акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

привілейовані 

іменні 

Усього 62449268 35.1412 62449268 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватна аудиторська фiрма "Полюс-аудит" 

Організаційно-правова форма Приватна організація (установа, заклад)  

Код за ЄДРПОУ 31790207 

Місцезнаходження 76002 Україна Івано-Франківська - м.Iвано-Франкiвськ вул.Гната 

Хоткевича, 65А/9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

335/3  

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.12.2016 

Міжміський код та телефон (0342) 77-59-26 

Факс (0342) 77-59-26 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Аудиторську перевiрку Фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного 

товариства «Галицький механiчний завод» здiйснено на пiдставi 

укладеного договору про надання аудиторських послуг. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна компанiя 

"Стандарт-Iнвест" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 23468993 

Місцезнаходження 01030 Україна Київська - м.Київ вул. Iвана Франка, буд. 40-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ 397817 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.03.2008 

Міжміський код та телефон 044 581-09-69 

Факс 044 581-09-69 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Надає послуги депозитарної установи-зберiгача цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна Київська - м.Київ Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011 



Міжміський код та телефон 044 581-09-69 

Факс 044 581-09-69 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, 

а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку України, а саме: 

депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26.10.2010 956/1/10 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000100986 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.25 177710000 44427500 100 

Опис 

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно 

оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Товариством не подавались. Обiг цiнних паперiв 

Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск простих iменних акцiй, iншi цiннi папери 

Товариством не випускались. 

  



XI. Опис бізнесу 

ПАТ "Галицький механiчний завод" створено згiдно наказу Iвано-Франкiвського вiддiлення 

ФДМУ №741 вiд 02.08.1995р. У 2010 роцi вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну 

депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" та виконання 

рiшення №98 ДКЦПФР що затверджує Положення про порядок переведення випуску iменних 

акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму, товариством було проведено 

дематерiалiзацiю випуску акцiй. 

  

Органiзацiйна структура-публiчне акцiонерне товариство. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, 

представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли товариством не створювались. 

  

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становила 

12 осiб; Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом немає; Працiвникiв, 

котрi працювали на умовах неповного робочого часу, за звiтний перiод немає. Одна особа 

працювала за цивiльно-правовою угодою. Фонд оплати працi за звiтний перiод склав 212 тис. грн. 

Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства дозволяє здiйснювати операцiйну поточну дiяльнiсть у 

виконаннi контрактних зобов'язань. 

  

Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств: ассоцiацiю, корпорацiю, консорцiум, 

концерн, iншi об'єднання за галузевим, територiальним та iншими принципами. 

  

Дiяльнiсть Товариства визначена статутом, всi спiльнi роботи з iншми пiдприємствами, 

установами проводяться в напрямку основної дiяльностi Товариства. Додаткових спiльних робiт 

Товариство не має. 

  

Протягом звiтного перiоду пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiїї Товариства не 

надходило. 

  

У звiтному перiодi Товариство не змiнювало свою облiкову полiтику. Фiнансовi звiти ПАТ 

складенi на пiдставi нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, якi не 

протирiчать чинним Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку. У вiдповiдностi до вимог 

Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi", нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, керуючись 

принципом послiдовностi ведення бухгалтерського облiку, з метою забезпечення єдиних 

(постiйних) принципiв, методiв, процедур при вiдображеннi поточних операцiй в облiку та 

складаннi фiнансової звiтностi у наказi про облiкову полiтику товариства мiститься їх опис, а 

також викладання конкретних аспектiв облiкової полiтики щодо окремих об'єктiв та статей облiку. 

Операцiї з находження та вибуття основних засобiв вiдображаються у бухгалтерському облiку та 

звiтностi згiдно з чинним законодавством. Нарахування амортизацiї здiйснювався у вiдповiдностi з 

вимогами статтi 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" в редакцiї вiд 

22.05.97 року № 283/97-ВР iз врахуванням послiдуючих доповнень i змiн. У 2014 роцi для ведення 

бухгалтерського облiку сировини, товарiв, матерiалiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей 

товариство в загальному застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 

"Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 246 вiд 20.10.99 року та 

зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02 листопада 1999 року за № 751/4044 iз змiнами i 

доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України, а також обраної облiкової 



полiтики. Резерв сумнiвних боргiв не створювався. 

  

ПАТ надає такi послуги для селянських спiлок та селянських господарств Галицького району: - 

ремонт i технiчне обслуговування с/г технiки, тракторiв, комбайнiв, автомобiлiв; - виготовлення 

товарiв народного споживання; - iншi види послуг (ковальськi, зварювальнi, слюсарнi роботи). 

Основним ринком збуту є с/г товаровиробники, населення регiону, магазини споживчої 

кооперацiї. Джерелами сировини є металобази областi. 

  

Суттєвого придбання чи вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв не вiдбувалось. 

  

Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу , афiлiйованими особами у звiтному перiодi не вiдбувалось. Дочiрнiх пiдприємств та 

вiдокремленних пiдроздiлiв товариство не має. 

  

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 1917 тис. грн, на кiнець звiтного 

перiоду - 1917 тис. грн.. Нараховано зносу 37 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 

48%. Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби задiянi на 50%. Основнi засоби 

облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для 

придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням. В структурi 

основних фондiв найбiльшу долю займають будiвлi та споруди - 82,3%. Нарахування амортизацiї 

основних засобiв проводилося згiдно вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби" iз застосуванням 

прямолiнiйного методу. У звiтному роцi суттєвих змiн щодо основних засобiв не було. 

  

Джерела сировини доступнi, але динамiка зростання цiн вiдносно курсу долара США ставить 

пiдприємство в скрутне становище, так як рiзко зростає собiвартiсть продукцiї, а вiдповiдно i її 

цiна. Особливiсть стану розвитку галузi в якiй працює ПАТ - це реформування агропромислового 

комплексу України. Основнi клiєнти ПАТ - с/г товаровиробники - тому є велика невизначенiсть у 

напрямку подальшої дiяльностi. 

  

Штрафи та компенсацiї за порушення вимог чинного законодавства в звiтному роцi не 

виплачувались. 

  

В разi покращення фiнансового становища, наявним високим рiвнем техноозброєностi та 

забазпеченнiстю висококвалiфiкованими спецiалiстами, у Товариства значно зросте коефiцiєнт 

лiквiдностi. 

  

Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає. 

  

Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану, збiльшення 

замовлень вiд суб'єктiв господарської дiяльностi, впровадження аналiтичних даних щодо 

застосування динамiки цiн з урахуванням ринкових вiдносин. 

  

Щодо дослiджень та розробок - на даний час Товариством фiнансування не проводиться. 

  



Судовi справи, стороною в яких виступає Товариство чи його посадовi особи, вiдсутнi. 

  

В даний час на пiдприємствi iснують вiльнi виробничi площi, якi можуть бути використанi 

iнвесторами для установки нових технологiчних лiнiй та випуску конкурентоспроможної 

продукцiї. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
911 874 0 0 911 874 

будівлі та споруди 844 812 0 0 844 812 

машини та обладнання 46 43 0 0 46 43 

транспортні засоби 19 17 0 0 19 17 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 2 2 0 0 2 2 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 911 874 0 0 911 874 

Опис В 2017 роцi Товариство не проводило переоцiнку основних засобiв за недоцiльнiстю.Основнi 

засоби облiковуються за iсторичною собiвартiстю. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

45299 45298 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
44427.5 44427.5 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

44427.5 44427.5 

Опис Згiдно п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу України, 

необхiдно контролювати спiввiдношення чистих активiв i Статутного капiталу для 

забезпечення iнтересiв кредиторiв. Вартiсть чистих активiв завжди повинна бути бiльше або 

дорiвнювати статутному капiталу. Вартiсть чистих активiв розраховувалась за "Методичними 

рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" №40 вiд 

17.11.04р. схвалених Рiшенням ДК ЦПФР вiд 17.11.04р. №485. Пiд розрахунковою вартiстю 

чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом 

вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до 

розрахунку. Розмiр чистих активiв або власного капiталу Товариства, що вiдображений у 

фiнансовiй звiтностi, становить 45299 тис. грн., що є бiльшим за розмiр статутного капiталу. 



Висновок Розмiр чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства України, так як їх розмiр перевищує 

розмiр статутного капiталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 16 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 210 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 226 X X 

Опис: д/в 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний 

вид 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.**) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од. вим.**) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Металевi 

конструкцiї 
д.в. 93 100 д.в. 620 92.5 

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в 

грошовому вимірі. 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у 

відсотках) 



1 2 3 

1 Собiвартiсть матерiалiв  25.8 

2 
Заробiтна плата та вiдповiднi 

нарахування 
34.6 

3 Послуги стороннiх органiзацiй 28.4 

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
Приватна аудиторська фiрма "Полюс-аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 

31790207 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
76002, м. Iвано-Франкiвськ, вул.Гната Хоткевича, 65А/9 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення 

до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 

2902 22.12.2016 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

- - - - 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного 

товариства «Галицький механiчний завод» (надалi - Товариство), що 

складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р., звiту 

про сукупний дохiд,звiту про змiни у власному капiталi, звiту про рух 

грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та 

примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад 

значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку,за винятком впливу питання, описаного в роздiлi 

«Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова 

звiтнiсть, що додається, вiдображає його фiнансовi результати i 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Основа для думки iз застереженням 

Товариство має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються 

за iсторичною вартiстю в сумi 43938 тис. грн.. Товариство володiє 

менше нiж 20% прав голосу в кожному iз об’єктiв iнвестування. 

Виходячi з цього, припускається, що воно не має суттєвого впливу на 

об’єкти iнвестування. В такому випадку Товариство облiковує 

iнвестицiї згiдно МСФЗ за справедливою вартiстю. Управлiнський 

персонал мав на дату балансу оцiнити неконтролюючу частку участi в 

iнших пiдприємствах за справедливою вартiстю з подальшим 

вiдображенням переоцiнки в прибутках або збитках Товариства. Той 

факт, що переоцiнка iнвестицiй по справедливiй вартостi зроблена не 



була i, вiдповiдно, iнформацiя про справедливу вартiсть iнвестицiй не 

розкрита в примiтках призвiв до модифiкацiї нашої думки.  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 

(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено 

в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» 

нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 

Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ)i, а 

також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми 

вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз 

застереженням. 

Номер та дата договору на проведення аудиту 04-18 

09.02.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 01.03.2018 

02.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 02.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
10100 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
Приватна аудиторська фiрма "Полюс-аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 

31790207 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
76002, м. Iвано-Франкiвськ, вул.Гната Хоткевича, 65А/9 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення 

до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 

2902 22.12.2016 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

- - - - 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного 

товариства «Галицький механiчний завод» (надалi - Товариство), що 

складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р., звiту 

про сукупний дохiд,звiту про змiни у власному капiталi, звiту про рух 

грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та 

примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад 



значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку,за винятком впливу питання, описаного в роздiлi 

«Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова 

звiтнiсть, що додається, вiдображає його фiнансовi результати i 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Основа для думки iз застереженням 

Товариство має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються 

за iсторичною вартiстю в сумi 43938 тис. грн.. Товариство володiє 

менше нiж 20% прав голосу в кожному iз об’єктiв iнвестування. 

Виходячi з цього, припускається, що воно не має суттєвого впливу на 

об’єкти iнвестування. В такому випадку Товариство облiковує 

iнвестицiї згiдно МСФЗ за справедливою вартiстю. Управлiнський 

персонал мав на дату балансу оцiнити неконтролюючу частку участi в 

iнших пiдприємствах за справедливою вартiстю з подальшим 

вiдображенням переоцiнки в прибутках або збитках Товариства. Той 

факт, що переоцiнка iнвестицiй по справедливiй вартостi зроблена не 

була i, вiдповiдно, iнформацiя про справедливу вартiсть iнвестицiй не 

розкрита в примiтках призвiв до модифiкацiї нашої думки.  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 

(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено 

в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» 

нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 

Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ)i, а 

також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми 

вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз 

застереженням. 

Номер та дата договору на проведення аудиту 04-18 

09.02.2018 

Дата початку та дата закінчення аудиту 01.03.2018 

02.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 02.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
10100 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Приватна аудиторська фiрма  

 

76002, Україна 

м. Iвано-Франкiвськ 

вул. Гната Хоткевича, 65А/9 

тел. (0342) 77-59-26  

Свiдоцтво про включення до Реєстру  

суб`єктiв аудиторської дiяльностi №2902 

продовжене рiшенням Аудиторської Палати України 

22 грудня 2016року № 335 / 3 

 

 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо фiнансової звiтностi 

Публiчного акцiонерного товариства 

" Галицький механiчний завод " 

за 2017 рiк 

 

 

 

 

 



 

м. Iвано-Франкiвськ 

02 квiтня 2018 року 

 

Аудиторський звiт адресується:  

- Акцiонерам та керiвництву ПАТ «Галицький механiчний завод»  

- Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.  

ЗВIТ З АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Галицький механiчний завод» (надалi - 

Товариство), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 р., звiту про сукупний дохiд,звiту про 

змiни у власному капiталi, звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до 

фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку,за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, 

фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Основа для думки iз застереженням 

Товариство має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за iсторичною вартiстю в сумi 43938 тис. грн.. 

Товариство володiє менше нiж 20% прав голосу в кожному iз об’єктiв iнвестування. Виходячi з цього, припускається, 

що воно не має суттєвого впливу на об’єкти iнвестування. В такому випадку Товариство облiковує iнвестицiї згiдно 

МСФЗ за справедливою вартiстю. Управлiнський персонал мав на дату балансу оцiнити неконтролюючу частку участi 

в iнших пiдприємствах за справедливою вартiстю з подальшим вiдображенням переоцiнки в прибутках або збитках 

Товариства. Той факт, що переоцiнка iнвестицiй по справедливiй вартостi зроблена не була i, вiдповiдно, iнформацiя 

про справедливу вартiсть iнвестицiй не розкрита в примiтках призвiв до модифiкацiї нашої думки.  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими 

стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є 

незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних 

стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ)i, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для 

нашої думки iз застереженням. 

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за надання iншої iнформацiї. Iнша iнформацiя включає iнформацiю, зазначену в 

рiчному звiтi, крiм фiнансової звiтностi або аудиторського звiту по нiй. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не враховує iншу iнформацiю, i ми не робимо нiяких висновкiв, що 

забезпечують впевненiсть, виходячи з цiєї iнформацiї. 

В рамках послуг, що надаються нами в зв'язку з аудитом фiнансової звiтностi, наш обов'язок полягає в ознайомленнi з 

iншою iнформацiєю i визначеннi ступеня її вiдповiдностi або невiдповiдностi даним, представленим в фiнансовiй 

звiтностi, або нашим знанням, отриманим в ходi проведення аудиту, або виявленнi iншого суттєвого викривлення 

iншої iнформацiї. 

Ми зобов'язанi вказати в аудиторському звiтi про факт суттєвого викривлення iншої iнформацiї, якщо таке буде 

виявлено в ходi нашої роботи. Факти спотворення iншої iнформацiї, про якi необхiдно повiдомити, вiдсутнi. 

Суттєва невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена на основi концепцiї безперервної дiяльностi. Використання цiєї 

концепцiї може бути застосовано за винятком випадкiв, коли управлiнський персонал або має намiр лiквiдувати 

Товариство або припинити операцiї, або не має нiякої реальної альтернативи, крiм як зробити це. 

Складовою частиною нашого аудиту фiнансової звiтностi було пiдтвердження того, що використання управлiнським 

персоналом концепцiї безперервностi дiяльностi при пiдготовцi фiнансової звiтностi було виправдано. Управлiнським 

персоналом були iдентифiкованi суттєвi невизначеностi, якi могли б поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства 

продовжувати свою дiяльнiсть, i, вiдповiдно, нiяких таких невизначеностей не було розкрито в фiнансовiй звiтностi 

Товариства. 

На пiдставi нашого аудиту фiнансової звiтностi Товариства ми також не знайшли свiдчень про таку iстотну 

невизначенiсть. Однак, нi управлiнський персонал, нi аудитор не може гарантувати здатнiсть Товариства 

продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому. 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту 

фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в 

цiлому та при формуваннi думки щодо неї. 

Ми визначились, що, окрiм питання, викладеного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» та в роздiлi «Суттєва 

невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi», iншi ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в 

нашому аудиторському звiтi, вiдсутнi.  

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 



забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 

Товариства. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Обґрунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 

виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 

економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм 

протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 

розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що 

є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 

включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього 

контролю; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 

якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи 

iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства 

продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 

повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, 

якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити 

Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час 

проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього 

контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi 

вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись 

такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

Основнi вiдомостi про емiтента: 

- повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Галицький механiчний завод» 

- скорочене найменування ПАТ « ГМЗ» 

- код ЄДРПОУ 05759244 

- мiсцезнаходження 77100, Iвано-Франкiвська область, м.Галич, вул.Вiтовського,20 

- дата державної реєстрацiї 12.10.1995 року 

 

Вiдповiдальнi особи за фiнансово-господарську дiяльнiсть у перiодi, що перевiрявся:  

Голова правлiння - директор - Гнип П.М. 

Головний бухгалтер - Собчишак Н.М. 

Основною дiяльнiстю пiдприємства ПАТ « Галицький механiчний завод » є виробництво металевих конструкцiй. 

Перевiрена аудиторами фiнансова звiтнiсть є частиною рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається емiтентом 

згiдно вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого Рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 року №2826. Емiтентом в складi цiєї 

iнформацiї розкривається iнформацiя згiдно вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», а також у складi 

особливої iнформацiї розкривається iнформацiя щодо подiй, що визначенi в статтi 41 Закону України «Про цiннi 

папери та фондовий ринок». У вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 

документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», пiд час виконання завдання з аудиту, аудитор 

здiйснює аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що 

пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з вищевказаними 

законодавчими та нормативними актами, i за наслiдками цих процедур в роздiлi аудиторського звiту «Звiт щодо вимог 



iнших законодавчих i нормативних актiв», аудитор висловлює думку щодо:  

- вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного 

кодексу України;  

- наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 

«Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову 

звiтнiсть»);  

- виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;  

- стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про 

акцiонернi товариства». 

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства 

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2017 року складає 45299 тис. грн. Даний показник 

розрахований у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 

товариств, схвалений рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року №485. 

Вартiсть чистих активiв є бiльшою за розмiр зареєстрованого статутного капiталу Товариства, що забезпечує 

дотримання вимог статтi 155 Цивiльного кодексу України.  

Статутний капiтал на звiтну дату сформовано у повному обсязi та вiдображено у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

установчих документiв Товариства.  

Виконання Товариством значних правочинiв вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» 

Аудиторами виконанi процедури щодо перевiрки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно виконання 

значних правочинiв, якi вiдповiдно до статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» визнано значними, що 

складають 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. За 

результатами проведеної перевiрки у звiтному перiодi аудиторами не виявлено порушень дотримання вимог 

законодавства про виконання значних правочинiв. 

Стан корпоративного управлiння в тому числi внутрiшнього контролю 

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до 

Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо 

вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» 

та вимогам Статуту.  

Статутом Товариства передбачено наступнi органи управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада, Правлiння, 

Ревiзiйна комiсiя. Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту 

Товариства. Спецiальної посади або вiддiлу, який вiдповiдає за роботу з акцiонерами, у Товариствi не створювалось. 

Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.  

Система корпоративного управлiння у Товариствi загалом вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi 

товариства». Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих 

помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає 

адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.  

Адмiнiстративний контроль на пiдприємствi передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким 

чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження, необхiднi для здiйснення 

повної господарської операцiї. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть 

звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.  

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, члени якої обирається 

загальними зборами акцiонерiв Товариства. У звiтному перiодi управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю 

здiйснювалося правлiнням Товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства. Рiчнi Загальнi 

збори акцiонерiв за попереднi три роки проводились регулярно та у вiдповiдностi до вимог законодавства України.  

За результатами перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного 

управлiння створена, стан корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Закону України «Про 

акцiонернi товариства». У Товариствi вiдсутнiй комiтет з внутрiшнього аудиту, посада внутрiшнього аудитора. 

Товариством затверджено Принципи (Кодекс) корпоративного управлiння.  

Вiдповiднiсть iнформацiї фiнансової звiтностi iншiй iнформацiї, що розкривається Товариством  

Аудиторами не виявлено невiдповiдностей мiж представленою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв в складi особливої iнформацiї, тощо.  

Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами оцiнки ризикiв нами не встановлено обставин, якi б 

свiдчили про можливiсть того, що фiнансовi звiти мiстять суттєвi викривлення внаслiдок шахрайства (МСА 240), тому 

аудитори мають право сприймати надану iнформацiю та документи як достовiрнi. Однак аудитори не можуть 

виключати повнiстю ймовiрнiсть таких обставин внаслiдок професiйного скептицизму.  

Важливi аспекти облiкової полiтики  

Фiнансову звiтнiсть за звiтний рiк, що закiнчився 31.12.2017 року управлiнським персоналом Товариства складено з 

використанням концептуальної основи, що ґрунтується на Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi. Товариство 

перейшло на застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до 

положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». За всi звiтнi перiоди, 



закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство складало фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до 

Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України.  

Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Галицький механiчний завод», за винятком впливу 

обставин, викладених у параграфi «Основа для думки iз застереженням» вiдображає правдиву i неупереджену 

iнформацiю у всiх суттєвих аспектах щодо фiнансового стану Товариства на 31 грудня 2017 року, результатiв його 

дiяльностi i руху грошових потокiв за звiтний перiод у вiдповiдностi до концептуальної основи, законодавчих i 

нормативних актiв в Українi з пiдприємництва, цiнних паперiв, бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, а 

також адекватно розкриває iнформацiю щодо активiв, зобов’язань та капiталу Товариства.  

Основнi вiдомостi про договiр на проведення аудиту  

Аудиторську перевiрку Фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Галицький механiчний завод» за 

2017 рiк здiйснено на пiдставi укладеного договору про надання аудиторських послуг № 04-18 вiд 09.02.2018 року. 

Аудиторську перевiрку розпочато 01 березня 2018 року та закiнчено 02 квiтня 2018 року.  

Директор Приватної аудиторської фiрми "Полюс–аудит"  

(сертифiкат аудитора серiї А № 002623  

вiд 05.10.1995 року продовжено дiю до 05.10.2019 року) I.Ж.Стьоганцева 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Повне найменування аудиторської фiрми Приватна аудиторська фiрма "Полюс–аудит" 

Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 

335/3 видане Аудиторською палатою України 22.12.2016 року. 

Iнформацiя про вiдповiднiсть контролю якостi аудиторських послуг Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю 

якостi видане на пiдставi Рiшення Аудиторської палати України вiд 28.09.2017 р. №349/4 

Мiсцезнаходження аудиторської фiрми м. Iвано-Франкiвськ, вул. Гната Хоткевича, 65А/9 

Телефон (факс) аудиторської фiрми (0342) 77-59-26 

 

Дата видачi Аудиторського висновку – 02 квiтня 2018 року. 

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва ПАТ «Галицький механiчний завод» щодо пiдготовки та затвердження 

фiнансової звiтностi за 2017 рiк 

 

Наведена заява, яку слiд розглядати спiльно з описом вiдповiдальностi аудитора, викладеним у нижче представленому 

аудиторському звiтi, зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi аудитора i керiвництва щодо фiнансової 

звiтностi публiчного акцiонерного товариства "Галицький механiчний завод" 

Керiвництво Публiчного акцiонерного товариства «Галицький механiчний завод» (далi — Товариство) несе 

вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає усi суттєвi аспекти фiнансового стану 

Товариства станом на 31 грудня 2017 року i результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному 

капiталi за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також за розкриття основних принципiв облiкової полiтики та iншої 

пояснювальної iнформацiї, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: 

— належний вибiр та застосування облiкової полiтики; 

— подання iнформацiї, в тому числi даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечує прийнятнiсть, достовiрнiсть, 

зiставнiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї; 

— додаткове розкриття iнформацiї у випадках, коли виконання вимог МСФЗ є недостатнiм для розумiння 

користувачами впливу конкретних операцiй, iнших подiй та умов на фiнансовий стан та фiнансовi показники 

дiяльностi Товариства; 

— проведення оцiнки щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Керiвництво в межах своєї компетенцiї несе вiдповiдальнiсть за: 

— розроблення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю в усiх 

пiдроздiлах Товариства; 

— ведення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати та пояснити операцiї 

Товариства та розкрити з достатньою точнiстю iнформацiю щодо його фiнансового стану i надає Керiвництву 

можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства вимогам МСФЗ; 

— ведення облiкової документацiї вiдповiдно до вимог мiсцевого законодавства та стандартiв бухгалтерського облiку 

України; 

— застосування обґрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Пiдприємства; 

— запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень. 

Фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску керiвництвом Товариства 130 березня 2018 року та була пiдписана 

вiд його iменi: 

 

Голова Правлiння Гнип П.М. 

- 

- 



* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2017 0 0 

2 2016 0 0 

3 2015 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): д/в Ні 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

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

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): Бюлетенями вiдкритого голосування Так 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались Ні 

 

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

(так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 
Позачерговi збори не скликались 

Інше (зазначити) Позачерговi збори не скликались 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 
д.в. 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 
д.в. 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів  

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів  

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

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

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) д/в 

 



д/в 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
4 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  д/в 

Інші (запишіть)  д/в 

 

д/в 

д/в 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  д/в 

 

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

товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X  

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): д/в  X 

 



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

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)  д/в 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

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

посаду ревізора / ні) 

так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1 

 

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

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

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 



Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду   X 

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  д/в 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Ні 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Ні 



Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Інше (запишіть) д/в 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  д/в 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 



Інше (запишіть) д/в 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу  X  

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  д/в 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): д/в    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X 

Не визначились   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 



Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

д/в  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

д/в 

 

 

 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Галицький механiчний завод" 
за ЄДРПОУ 05759244 

Територія  за КОАТУУ 2621210100 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 25.11 

Середня кількість 

працівників 
12  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
вул.Вiтовського, 20 м.Галич, Iвано-

Франкiвська обл. 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 911 874 0 

первісна вартість 1011 1917 1917 0 

знос 1012 1006 1043 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

43938 

 

43938 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 44849 44812 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 370 409 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 158 230 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 12 0 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 60 74 0 

Усього за розділом II 1195 600 713 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 45449 45525 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 44428 44428 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 870 871 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 45298 45299 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

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

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 8 19 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 1 16 0 

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

за розрахунками зі страхування 1625 2 5 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 7 18 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 6 6 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 127 162 0 

Усього за розділом IІІ 1695 151 226 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 45449 45525 0 

 

Примітки д/в 

Керівник Гнип П.М. 

Головний бухгалтер Собчишак Н.М. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Галицький механiчний завод" 
за ЄДРПОУ 05759244 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 670 86 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 627 ) ( 60 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

43 

 

26 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 0 0 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 8 ) ( 19 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 34 ) ( 0 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

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



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

1 

 

7 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 5 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

1 

 

2 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

1 

 

2 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 2 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 147 77 

Витрати на оплату праці 2505 212 27 

Відрахування на соціальні заходи 2510 50 6 

Амортизація 2515 37 39 



Інші операційні витрати 2520 260 5 

Разом 2550 706 154 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 177710000 177710000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 177710000 177710000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1 2 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0.00000001 0.00000001 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки д/в 

Керівник Гнип П.М. 

Головний бухгалтер Собчишак Н.М. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Галицький механiчний завод" 
за ЄДРПОУ 05759244 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

670 

 

93 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 211 25 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 377 ) 

 

( 64 ) 

Праці 3105 ( 159 ) ( 23 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 47 ) ( 6 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 60 ) ( 5 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

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



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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 250 ) ( 8 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -12 12 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -12 12 

Залишок коштів на початок року 3405 12 1 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 12 

 

Примітки д/в 

Керівник Гнип П.М. 

Головний бухгалтер Собчишак Н.М. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Галицький механiчний завод" 
за ЄДРПОУ 05759244 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки - 

Керівник - 

Головний бухгалтер - 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Галицький механiчний завод" за ЄДРПОУ 05759244 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 44428 0 0 0 870 0 0 45298 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 44428 0 0 0 870 0 0 45298 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 1 0 0 1 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

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

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 1 0 0 1 

Залишок на 

кінець року 
4300 44428 0 0 0 871 0 0 45299 

 

Примітки д/в 

Керівник Гнип П.М. 

Головний бухгалтер Собчишак Н.М. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ 

(в тис. грн.) 

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 

ПАТ “Галицький механiчний завод” (код 005759244; мiсцезнаходження – Iвано-Франкiвська обл. 

м.Галич, вул..Вiтовського,20; орган, що зареєстрував – Галицька райдержадмiнiстрацiя; дата 

реєстрацiї – 12.10.1995 року. 

Предметом дiяльностi Товариства є виробництво металевих конструкцiй. 

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, була пiдготовлена вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ). 

Пiдприємство являє собою одну одиницю генеруючу грошовi потоки. 

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року 

вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi». 

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 

2013 року. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були 

розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень 

Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного 

комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та 

дiяли на дату складання фiнансової звiтностi. 

Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень. 

Безперервнiсть дiяльностi  

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з допущення про безперервнiсть дiяльностi, що 

припускає реалiзацiю активiв i погашення зобов'язань у нормальному процесi дiяльностi 

Товариства.  

Керiвництвом Товариства вживаються заходи щодо поновлення та подальшого нарощування 

обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї та скорочення операцiйних витрат, що дозволить 

пiдвищити прибутковiсть операцiйної дiяльностi, полiпшити фiнансовий стан та результати 

дiяльностi у 2017 роцi.  

Вiдповiдно, Товариство продовжує застосовувати допущення безперервностi дiяльностi при 

пiдготовцi представленої фiнансової звiтностi 

Новi i переглянутi стандарти та iнтерпретацiї  

На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Радою МСБО були визначенi новi стандарти, 

поправки та iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв. Стандарти, якi не набули чинностi , не були 

прийнятi Товариством достроково.  

Керiвництво передбачає, що всi вiдповiднi поправки будуть внесенi до облiкової полiтики 

Товариства за перший перiод, що починається пiсля дати набрання чинностi поправки. На даний 

момент керiвництво оцiнює потенцiйний вплив на фiнансову звiтнiсть товариства внесених 

поправок до МСФЗ. Iнформацiя щодо нових стандартiв, змiн та iнтерпретацiй, якi, як 

передбачається, мають вiдношення до фiнансової звiтностi Товариства, представлена нижче. Деякi 

iншi новi стандарти та iнтерпретацiї були випущенi, але це не буде мати iстотного впливу на 

фiнансову звiтнiсть Товариства.  

МСФЗ (IFRS) 9 (в редакцiї 2014 року) випущений в липнi 2014 року, замiнив МСФЗ (IFRS) 9 (в 

редакцiї 2009 року), МСФЗ (IFRS) 9 (в редакцiї 2010 року), Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 i МСФЗ 

(IFRS) 9 «Дата обов'язкового вступу в силу МСФЗ (IFRS) 9 i розкриття iнформацiї при переходi до 

нового порядку облiку» i МСФЗ (IFRS) 9 (в редакцiї 2013 року) ( «Облiк хеджування i поправки до 

МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IFRS) 7 i МСФЗ (IAS) 39 "). Товариство повинно застосовувати МСФЗ 



(IFRS) 9 (в редакцiї 2014 року) до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї 

дати. Однак для рiчних перiодiв, що починаються до 1 сiчня 2018 року, органiзацiя може 

застосовувати бiльш раннi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9 замiсть застосування МСФЗ (IFRS) 9 (в 

редакцiї 2014 роки), але тiльки в тому випадку, якщо вiдповiдна дата першого застосування 

приходиться на перiод до 1 лютого 2015 року. 

У груднi 2015 року Рада з МСФЗ вiдклала вступ в силу поправок до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ 

(IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованим пiдприємством 

або спiльним пiдприємством» на невизначений перiод до завершення свого дослiдницького 

проекту по методу участi в капiталi. У вереснi 2016 року Рада з МСФЗ випустила поправки до 

МСФЗ (IFRS) 4, щоб вирiшити питання, що виникають у зв'язку з рiзними датами вступу в силу 

МСФЗ (IFRS) 9 i нового стандарту з облiку договорiв страхування МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi 

контракти" . Поправки передбачають двi альтернативнi можливостi для пiдприємств, що 

пiдписують договори, що належать до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 4, а саме тимчасове 

звiльнення i метод накладення. Тимчасове звiльнення дозволяє пiдприємствам, якi задовольняють 

певним критерiям, вiдкласти дату впровадження МСФЗ (IFRS) 9 до дати вступу в силу МСФЗ 

(IFRS) 17 (тобто 1 сiчня 2021 року). Метод накладення дозволяє органiзацiї, яка застосовує МСФЗ 

(IFRS) 9 починаючи з 2018 року, виключати зi складу прибутку або збитку вплив деяких облiкових 

невiдповiдностей, якi можуть виникнути в результатi застосування МСФЗ (IFRS) 9 до початку 

застосування МСФЗ (IFRS) 17. 

У груднi 2016 року Рада з МСФЗ випустила «Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 

рр.». Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про участь в iнших органiзацiях», в 

яких роз'яснюється обсяг iнформацiї, що розкривається згiдно з МСФЗ (IFRS) 12 щодо часток 

участi пiдприємства в дочiрнiй органiзацiї, спiльному пiдприємствi або асоцiйованому 

пiдприємства, якi класифiкуються (або включенi в склад лiквiдацiйної групи, яка класифiкується) 

як призначенi для продажу або припинена дiяльнiсть вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротнi 

активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть», вступають в силу для рiчних перiодiв, 

що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше 

застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», якi скасовують дiю деяких 

короткострокових звiльнень, i поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та 

спiльнi пiдприємства», в яких роз'яснюється рiшення оцiнювати iнвестицiї в асоцiйовану 

органiзацiю або спiльне пiдприємство за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 

вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9, вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 

року або пiсля цiєї дати. 

В травнi 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування», новий 

всеосяжний стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який розглядає питання 

визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, вiн 

замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти", який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ 

(IFRS) 17 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або 

пiсля цiєї дати. При цьому необхiдно представити порiвняльну iнформацiю. 

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Основнi засоби 

Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове 

положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до 

стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд 

знецiнення. 

Вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз полiпшенням об'єкта 

(модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого 

збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсноочiкуванi вiд використання цього об'єкта. 

Накопичена амортизацiя перераховується пропорцiйно до змiни балансової вартостi об’єкта 

основних засобiв таким чином, щоб пiсля переоцiнки балансова вартiсть дорiвнювала 

переоцiненiй вартостi.  

Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена 

вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це 



передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних 

засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i 

стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання. 

Товариство прийняло, що лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю. 

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж 

термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.  

Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї 

передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Регулярнiсть проведення переоцiнки 

залежатиме вiд змiни справедливої вартостi активiв, якi переоцiнюються. 

Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, 

визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в 

прибутках i збитках.  

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, яка складається з цiни придбання, 

мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат безпосередньо 

пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн придатний для використання за 

призначенням. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних 

з удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей та строку 

використання. Пiд час експлуатацiї нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю або 

переоцiненою вартiстю.  

Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або 

вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, 

що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт 

про сукупнi доходи i витрати у момент списання. 

 

Знецiнення нефiнансових активiв 

Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, наприклад, гудвiл, не амортизуються, але 

розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. Амортизованi 

активи аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi будь-яких подiй або виникнення 

обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати 

неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу 

перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу - це його справедлива 

вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, залежно вiд того, яка з них 

вище. Для розрахункiв можливого знецiнення активи групуються на найнижчому рiвнi, на 

котрому iснують окремо розрiзнянi грошовi потоки (на рiвнi одиниць, якi генерують грошовi 

потоки). Нефiнансовi активи, крiм гудвiлу, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату 

аналiзуються на предмет можливого сторнування знецiнення.  

У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу 

(генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його 

вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка 

була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд 

знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в 

прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В 

цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по 

переоцiн. 

Необоротнi активи, якi утримуються для продажу 

Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по 

найменшiй вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат 

на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї. 

Грошовi кошти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках 

до запитання та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї з початковим строком розмiщення 

до трьох мiсяцiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю з 



використанням методу ефективної процентної ставки. Суми, використання яких обмежене, 

виключенi зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей пiдготовки звiту про рух 

грошових коштiв. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або використовувати 

для розрахунку за зобов'язаннями протягом, щонайменше, дванадцять мiсяцiв пiсля звiтної дати, 

включенi до складу iнших необротних активiв. 

Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюються та вiдображаються за їх фактичною собiвартiстю, яка 

складається iз справедливої вартостi активiв, зобов’язань або iнструментiв власного капiталу, 

наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдний iнструмент, i витрат, якi безпосередньо пов’язанi з 

придбанням або вибуттям фiнансових iнструментiв. 

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв здiйснюється з використанням наступних оцiнок 

окремих статей активiв та зобов’язань: 

- Активи i зобов’язання облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за 

первiсною собiвартiстю або справедливою вартiстю). 

- При облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично 

сплачених за них коштiв, а зобов’язання – за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання. 

- При облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку 

необхiдно було б сплатити для придбання таких активiв у поточний час, а зобов’язання – за тiєю 

сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час. 

- Приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки. 

Протягом 2017 року фiнансовi iнструменти вiдображалися за собiвартiстю. 

Резерви 

Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що 

виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, 

що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного 

зобов'язання. 

Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання 

поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним 

зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, 

за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє 

собою поточну вартiсть даних грошовихпотокiв. 

З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено резерв для 

забезпечення оплати вiдпусток. Сума забезпечення нараховується в кiнцi року, що передує 

звiтному.. В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру 

резерву для забезпечення оплати вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться коригування розмiру 

резерву для забезпечення оплати вiдпусток. 

Запаси 

Запаси - активи, якi: 

- утримуються для подальшого продажу (розподiлу, передачi) за умов звичайної господарської 

дiяльностi;  

- перебувають у процесi виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; 

- утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї, виконання робiт та надання послуг, 

а також управлiння пiдприємством. 

Згiдно наказу про облiкову полiтику запаси Товарситвом облiковуються за первiсною вартiстю, 

окрiм товарiв в торгiвлi, якi облiковуються за чистою вартiстю реалiцiї. 

Виплати працiвникам 

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток – пiд час надання 

працiвникам послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

Пенсiйнi зобов'язання 

Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати 

працiвникiв до Державного пенсiйного фонду.. Поточнi внески розраховуються як процентнi 



вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної плати. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в 

якому були наданi працiвниками послуги. 

Визнання доходiв та витрат 

Доходи i витрати визнаються товариством за таких умов: 

- визнання реальної заборгованостi за активами та зобов'язаннями Товариства; 

- фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно 

визначений. 

Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй, визначаються договором мiж її 

учасниками або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства 

України. 

Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Товариства. Критерiї визнання доходу i 

витрат застосовуються окремо до кожної операцiї. Кожний вид доходу i витрат вiдображається в 

бухгалтерському облiку окремо. У результатi використання активiв компанiї iншими сторонами 

доходи визнаються у виглядi процентiв, роялтi. Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до 

якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування 

вiдповiдними активами або сум заборгованостi компанiї. Умовою визнання процентiв є 

iмовiрнiсть отримання Товариством економiчної вигоди. 

Визнання доходiв Товариством здiйснюється за методом нарахування. Нарахування доходiв 

(витрат) здiйснюється з дати оформлення документа, що пiдтверджує надання (отримання) 

послуги, реалiзацiї продукцiї. 

Надання послуг 

Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує 

ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi 

або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 

Умовнi зобов’язання та активи 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у 

примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, 

що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.  

4. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ 

Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. 

У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi 

судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на 

суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть 

застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Продовження тексту приміток 

Основнi джерела невизначеностi оцiнок 

Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi 

оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих 

коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. 

Строки корисного використання основних засобiв 

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного 

судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi 

строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного 

використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть 

експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести 

до коригування майбутнiх норм амортизацiї. 

Знецiнення дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi 

Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi за основною дiяльностi та 

iншої дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах. При проведеннi такого 

аналiзу до уваги беруться наступнi фактори: аналiз дебiторської заборгованостi по основнiй 

дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi за термiнами, їх зiставлення з термiнами 



кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в 

минулому. Якби фактично вiдшкодованi суми були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, 

Товариству прийшлося б враховувати додатковi витрати на знецiнення. 

Податкове законодавство.  

Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує 

розвиватися. Суперечливi положення трактуються по-рiзному, i, хоча керiвництво вважає, що його 

тлумачення є доречним i обгрунтованим, нiхто не може гарантувати, що податковi органи його не 

оскаржать. 

5. ВИРУЧКА ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ 

Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином: 

 

2017 рiк 2016 рiк 

Виручка вiд реалiзацiї послуг 0 0 

Виручка вiд реалiзацiї товарiв 0 0 

Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї 670 86 

Всього 670 86 

6. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ 

Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат була представлена наступним чином: 

 

2017 рiк 2016 рiк 

Собiвартiсть матерiалiв (162) (39) 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (217) (11) 

Амортизацiя (37) (10) 

Послуги стороннiх органiзацiй (178) (0) 

Податки (33) (0) 

Всього (627) (60) 

7. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 

Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином: 

2017 рiк 2016 рiк 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування (0) (14) 

Матерiальнi витрати (0) (3) 

Банкiвськi послуги (4) (1) 

Послуги стороннiх органiзацiй (4) (1) 

Витрати на вiдрядження (0) (0) 

Податки та збори (0) (0) 

Всього (8) (19) 

8. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

Iншi операцiйнi доходи та витрати були представленi наступним чином: 

2017 рiк 2016 рiк 

доходи витрати доходи витрати 

Доходи (витрати) вiд купiвлi-продажу iноземної валюти 0 (0) 0 (0) 

Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди 0 (0) 0 (0) 

Доходи (витрати) вiд списання необоротних акивiв 0 (0) 0 (0) 

Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi 0 (0) 0 (0) 

Резерв вiдпусток 0 (0) 0 (0) 

Iншi витрати (єдиний податок) 0 (34) 0 (4) 

Iншi 0 (0) 0 (0) 

Всього 2 (34) 0 (4) 

9. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Податковий Кодекс України був офiцiйно прийнятий в груднi 2010 року. Згiдно з Кодексом 

Товариство має право бути платником єдиного податку. Цим правом Товариство скористалось з 3 

кварталу 2012 року. Зважаючи на вищевказане на податковi рiзницi не було нараховано нi 

вiдстрочених податкових активiв, нi вiдстрочених податкових зобов’язань. 



10. ОСНОВНI ЗАСОБИ 

Станом на 31 грудня 2017 року основнi засоби Товариства були представленi наступним чином: 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби 

Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 

Всього 

Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 1520 314 71 - 12 - 1917 

Придбано основних засобiв - - - - - - - 

Вибуло - - - - - - - 

Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 1520 314 71 - 12 - 1917 

Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 676 268 52 - 10 - 1006 

Нарахована амортизацiя 32 3 2 - - 37 

Вибуло аморт. - - - - - - - 

Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 708 271 54 - 10 - 1043 

Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 812 43 17 - 2 - 874 

В 2017 роцi Товариство не проводило переоцiнку основних засобiв за недоцiльнiстю. 

Основнi засоби облiковуються за iсторичною собiвартiстю. 

11. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ  

Станом на 31.12.2017 року Товариство не володiє iнвестицiйною нерухомiстю. 

12. ДОВГОСТРОКОВI АКТИВИ, ПРИЗНАЧЕНI ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА АКТИВИ ГРУПИ 

ВИБУТТЯ  

У 2017 роцi Товариство не здiйснювало переведення основних засобiв до активiв групи вибуття. 

13. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ 

Товариство має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї,якi облiковуються за iсторичною вартiстю в 

сумi 43 938 тис.грн. 

№ Iнвестори Сума (грн.) Прим. 

1 ПАТ «Енергозахист» 3827428,40 Договiр №К-19-06/1 КУПIВНI-ПРОДАЖУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ 

вiд 24.05.2006 р. 

2 ПАТ «Деревообробка» 2257595,00 Договiр №К-19-06/2 КУПIВЛI-ПРОДАЖУ ЦIННИХ 

ПАПЕРIВ вiд 29.05.2006 р. 

3 ПАТ «Автоальянс» 21290200,00 Договiр №К-274/06 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 

25.10.2006 р. ДОГОВIР №К-353/06 КУПIВЛI-ПРОДАЖУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ вiд 05.12.2006 р. 

4 ПАТ «Схiдноєвропейський Iнвестицiйний фонд» 16562340,00 ДОГОВIР №Б-70/08 КУПIВЛI-

ПРОДАЖУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ вiд 02.04.2008 р 

ДОГОВIР №К-315/06 КУПIВЛI –ПРОДАЖУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ вiд 14.11.2006 р. 

ДОГОВIР №Б-73/08 КУПIВЛI-ПРОДАЖУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ вiд 03.04.2008 р. 

ВСЬОГО : 43937563,40  

14. ЗАПАСИ 

Запаси Товариства станом на 31.12.2017 року були представленi натупним чином: 

Запаси 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Сировина i матерiали 0 0 

Паливо 0 0 

Тара i тарнi матерiали 0 0 

Будiвельнi матерiали 0 0 

Запаснi частини 0 0 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 0 0 

Незавершене виробництво 409 370 

Готова продукцiя 0 0 

Товари 0 0 

Всього 409 370 

 

15. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО 

Торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином: 

Дебiторська заборгованiсть 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 



Дебiторська заборгованiсть за продукцiю 0 5 

Iнша дебiторська заборгованiсть 230 158 

Всього 230 163 

16. ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ 

Станом на 31 грудня 2017 року грошовi кошти були представленi наступним чином: 

Грошовi кошти 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках 0 12 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на депозитних рахунках 0 0 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi на поточних рахунках 0 0 

Всього 0 12 

17. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ 

Статутний капiтал ПАТ «Галицький механiчний завод» складається тiльки з повнiстю сплачених 

звичайних акцiй з номiнальною вартiстю 0,25 грн. 

Статутний капiтал складає 44 428 тис грн., який розподiлено на 177710000 простих акцiй. Всi акцiї 

в рiвнiй мiрi мають право на отримання дивiдендiв i вiдшкодування капiталу i представляють 

собою один голос на зборах акцiонерiв.Структура власного капiталу правильно вiдображена в 

звiтностi Товариства (форма №4)  

рядок Найменування статтi Простi акцiї Превiлейованi акцiї Всього 

кiлькiсть Сума, тис.грн. кiлькiсть Сума, тис.грн. кiлькiсть Сума, тис.грн. 

1 Статутний фонд на початок звiтного перiоду 177710000 44428 0 0 177710000 44428 

2. Статутний фонд на кiнець звiтного перiоду 177710000 44428 0 0 177710000 44428 

За звiтний перiод руху коштiв по статутному капiталу не було. 

Чистi активи Товариства 

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2017 року визначена згiдно Методичних 

рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених 

рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485, 

становить 45 299 тис. грн. Що є бiльше за розмiр статутного фонду Товариства i вiдповiдає 

вимогам статтi 155 “Статутний капiтал акцiонерного товариства” Цивiльного Кодексу України. 

Прибуток на одну просту акцiю 

Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 

1 Прибуток, що належить акцiонерам: 1 2 

2 Власникам простих акцiй 1 2 

3 Кiлькiсть акцiй 177710000 177710000 

4 Прибуток на одну акцiю 0,00000001 0,00000001 

18. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Станом на 31 грудня 2017 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були 

представленi наступним чином: 

Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Заборгованiсть постачальникам за сировину, матерiали, послуги 19 8 

Поточнi забезпечення 6 6 

Iнша кредиторська заборгованiсть 162 137 

Всього 187 151 

19. ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ 

Товариство не здiйснює операцiй з похiдними фiнансовими iснтрументами. 

20. ПРИПИНЕНА ДIЯЛЬНIСТЬ 

Протягом звiтного року Товариство надавало весь спектр послуг, передбачених чинним 

законодавством та нормативно-правовими актами .  

21. УМОВНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА АКТИВИ 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у 

примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, 

що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.  

Вимоги та юридичнi претензiї на протязi року пред’явленi не були. 

Економiчне середовище 



Погiршення економiчної ситуацiї з 2015 року було обумовлено веденням вiйськових дiй на сходi 

України та низьким зовнiшнiм попитом на фонi накопичених макроекономiчних дисбалансiв у 

попереднi роки. 

Натомiсть з 2016 року вiдбулась стабiлiзацiя макроекономiчних показникiв й рiвень iнфляцiї за 

2016 рiк становив 12,4% проти 43,3% у 2015 р. Позитивна динамiка для економiки України була 

врахована Кабiнетом Мiнiстрiв України при формуваннi державної бюджетної полiтики на 2017 

рiк, яка заснована на прогнозах головного кредитора України — Мiжнародного валютного фонду. 

Прирiст економiки в 2017 роцi склав 2,1%. Iнфляцiя в Українi в 2017 роцi становила 13,7%. Таким 

чином, при складаннi фiнансового звiту керiвництво Товариства не розглядає економiку України 

як гiперiнфляцiйну у звiтному перiодi. 

Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу 

Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно 

впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно 

негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений. 

Оподаткування 

Податкова система в Українi останнiм часом зазнає постiйних змiн. Звичайно, складна економiчна 

ситуацiя в країнi наклала свiй вiдбиток на ведення бiзнесу, адже наразi важко передбачити i 

оцiнити ризики у пiдприємницькiй дiяльностi. 

На даний момент iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких 

присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi. 

22. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ 

Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в 

майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї 

спiввiдношення позикових i власних коштiв. Товариство управляє структурою капiталу та коригує 

її в залежностi вiд змiн економiчних умов та особливостей ризику базових активiв. Керiвництво 

Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу. У порiвняннi з 2016 роком доходи вiд 

реалiзацiї робiт,послуг збiльшилися з 86 тис.грн. до 670 тис.грн. 

23. РИЗИКИ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ  

Основними видами ризикiв для Товариства є кредитний, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. 

Ринковому ризику Товариство пiддається в зв”язку з використанням фiнансових iнструментiв. 

Максимальний розмiр ризику обмежено балансовою вартiстю фiнансових активiв, визнаних на 31 

грудня 2017 року. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними 

сторонами.Товариство проводить постiйний монiторинг за невиконанням зобов язань клiєнтами та 

iншими контрагентами. Фiнансовi активи Товариства не є знецiненi. Прострочена дебiторська 

заборгованiсть вiдсутня 

24. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

Операцiї з пов’язаними сторонами здiйснювались на умовах, еквiвалентних умовам, що домiнують 

в операцiях мiж незалежними сторонами. 

Товармство не здiйснювало спецiальних виплат управлiнському персоналу 

25. ЕФЕКТ ЗМIН В ОБЛIКОВIЙ ПОЛIТИЦI ТА ВИПРАВЛЕННЯ СУТТЄВИХ ПОМИЛОК 

Протягом 2017 року Товариство не вносило змiн до Облiкової полiтики та не здiйснювала 

коригування суттєвих помилок, у зв’язку з їх вiдсутнiстю. 

26. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 

Пiсля 31 грудня 2017 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося 

подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства. 

 

Голова правлiння Гнип П.М. 

Продовження тексту приміток 

- 

Продовження тексту приміток 

- 


