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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМЕНI  I. I. ЛЕПСЕ"
2. Організаційно-правова форма
	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
	01374406
4. Місцезнаходження
	19700, Україна, Черкаська обл., Золотонiський р-н, Золотоноша, вул. Шевченка, 18
5. Міжміський код, телефон та факс
	(0237) 5-20-82, (0237) 5-23-16
6. Електронна поштова адреса 
	zmbz@ukr.net 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
25.04.2017

(дата)
2. Річна інформація опублікована у
№79 Вiдомостi НКЦПФР

26.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
http://zolmash.emitents.net.ua/
в мережі Інтернет
26.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
7. Інформація про посадових осіб  емітента:

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
X
10. Інформація про дивіденди

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
12. Відомості про цінні папери емітента:

   1) інформація про випуски акцій емітента
X
   2) інформація про облігації емітента

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

   4) інформація про похідні цінні папери

   5) інформація про викуп (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 емітента
X
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

   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
X
17. Інформація про стан корпоративного управління
X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

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)

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:
Лiцензiями та дозволами Товариство не володiє. Товариство не входить до будь-яких об"єднань. Послугами рейтингових агенств не користувались. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось, дивiденди не нараховувались. Процентнi, дисконтнi, цiльовi акцiї, облiгацiї не випускались. Протягом року акцiї власного випуску пiдприємством  не викуповувалися. Довгострокових кредитiв, зобов"язань Товариство не має. Засновник емiтента- держава в особi Фонду Державного майна України. Державної частки на даний момент в Статутному фондi Товариства немає.

Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента (не проводилась, не здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась): 

2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi	 

3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб	 

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря	

5. Iнформацiя про рейтингове агентство	  

10. Iнформацiя про дивiденди	  

12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:	 

2) iнформацiя про облiгацiї емiтента	  

3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом	  

4) iнформацiя про похiднi цiннi папери	  

5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду	  

14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:	 

4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї	  

5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї	 

   6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

    14.04.2016 року Прийнято: Затвердити значнi правочини, якi були вчиненнi акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2015 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2014 рiк згiдно з перелiком.

Надати право директору ПАТ "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМЕННI I.I.ЛЕПСЕ" на вчинення значних правочинiв, якi будуть вчинятися акцiонерним Товариством у ходi поточної  дiяльностi протягом 2016 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або  послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товариства за 2015 рiк.

   7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв

   8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть

15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв	  

18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй	  

19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:	 

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

2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду	  

3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття	  4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду	  

5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року	

20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття	  

21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв	  

22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв	  

23. Основнi вiдомостi про ФОН	  

24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН	  

25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН	  

26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН	  

27. Правила ФОН	  

28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)	  

30. Рiчна фiнансова звiтнiсть	  

32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)	
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМЕНI  I. I. ЛЕПСЕ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	1022120000
3. Дата проведення державної реєстрації
	25.01.1995
4. Територія (область)
	Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	69930
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	151
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	28.91 - Виробництво машин i устаткування для металургiї
	28.29 - Виробництво iнших машин та устаткування загального призначення
	25.99 - Виробництво iнших готових металевих виробiв
10. Органи управління підприємства
	Емiтент - акцiонерне товариство
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "Укргазбанк"
2) МФО банку
	320478
3) Поточний рахунок
	26001184227
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк"
5) МФО банку
	354347
6) Поточний рахунок
	26004051513491

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд Державного майна України
21368158
18000, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н р-н, м. Черкаси, б. Шевченка буд.36
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)



Усього
0

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
	Калинюк Вiктор Степанович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4) Рік народження
	1963
5) Освіта
	Вища. Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi
6) Стаж роботи (років)
	26
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ТОВ "Гарант Ресурс" заступник директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	10.12.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
	Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 10 грудня 2014 року призначено директором Товариства , термiном на 3 роки. 
Посади, якi обiймала особа: 2008-2010 р. заступник директора ТОВ "Черкаси-нафта-2008"; 2010-2013 р. Голова правлiння ВАТ "Черкаська нафтобаза"; 2013-2014 заступник директора ТОВ "Гарант Ресурс". 
Особа не володiє акцiями в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа не надавала.
Розмiр винагороди - зар/плата за 2014р. 97859,00 грн.
Основне мiсце роботи -ТОВ "Гарант Ресурс", заступник директора.ТОВ "Гарант Ресурс"
18000, м. Черкаси, вул. Благовiсна, 144,
р/р 26005057007764 в ПАТ КБ ПриватБанк м. Днiпропетровськ, 
                МФО 305299, код ЄДРПОУ 37307688,
свiдоцтво № 100291589,
Iнд. податковий  №  373076823011,
 
Загальний стаж роботи- 26 рокiв

10.4.	Директор обирається загальними зборами акцiонерiв на 3 (три) роки.
Рiшення про обрання нового Директора є рiшенням про вiдкликання попереднього складу виконавчого органу.
10.5.	Повноваження Директора припиняються достроково у разi:
10.6.1.	подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;
10.6.2.	його смертi, визнання його судом недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, в разi набрання чинностi обвинувального вироку суду, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Директора;
10.6.3.	визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Директора незадовiльною; o
10.6.4.	настання iнших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним мiж Товариством та Директором.
10.6.	Директор не має права делегувати свої повноваження iншим особам або органам, якщо iнше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.
10.7.	Директор вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, у тому числi, але не обмежуючись: представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами, органами державної влади та управлiння, вести з ними переговори та вчиняти вiд iменi Товариства юридичнi дiї та правочини, вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших установах та проводити операцiї по них, пiдписувати всi необхiднi для цього документи в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; пiдписувати звiтнiсть товариства
10.8.	Директор має такi повноваження:
10.8.1.	розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
10.8.2.	пiдписує довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;
10.8.3.	приймає рiшення про вчинення правочинiв (укладення договорiв), що вчинюються (укладаються) Товариством, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рiшення Загальними зборами або погодження з Наглядовою радою;
10.8.4.	забезпечує розробку концепцiї цiнової полiтики щодо товарiв, якi випускаються Товариством;
10.8.5.	забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовує його виконання;
10.8.6.	наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
10.8.7.	в межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає доручення та вказiвки, обов'язковi для виконання працiвниками Товариства;
10.8.8.	якщо iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв - укладає вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом Товариства порядку;
10.8.9.	контролює додержання вимог законодавства працiвниками Товариства;
10.8.10.	визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на умовах договору пiдряду, iнших цивiльно-правових договорiв, за винятком випадкiв, коли умови працi вiдповiдно до Статуту визначаються iншими органами Товариства;
10.8.11.	самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження;
10.8.12.	розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв обумовлених у цьому Статутi), надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi;
10.8.13.	затверджує номенклатуру Товариства;
10.8.14.	розробка бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затверджених Загальними зборами;
10.8.15.	розробка планiв розвитку Товариства, а також планiв розподiлу прибутку Товариства, якi погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планiв поточної дiяльностi;
10.8.16.	забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;
10.8.17.	подання Наглядовiй радi вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв;
10.8.18.	розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження;
10.8.19.	забезпечення органiзацiї засiдань Наглядової ради, подання Головi Наглядової ради вимог щодо скликання позачергових засiдань Наглядової ради; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Створення, у разi необхiдностi, служби внутрiшнього аудиту; складання та подання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв; розробка та затвердження штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; призначення на посаду та звiльнення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв;
10.8.20.	встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, посадових осiб фiлiй та представництв, крiм керiвникiв фiлiй та представництв та посадових осiб органiв управлiння Товариства;
10.8.21.	визначення вiд iменi Товариства умов колективного договору та укладення i виконання колективного договору;
10.8.22.	забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;
10.8.23.	встановлення за погодженням з Наглядовою радою змiсту та обсягу конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi Товариства та забезпечення їх захисту;
10.8.24.	з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання зацiкавленим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства;
10.8.25.	подання до Наглядової ради пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах;
10.8.26.	затвердження символiки товариства, знакiв для товарiв, робiт та послуг та iнших реквiзитiв i ознак товариства, якi потребують затвердження;
10.8.27.	прийняття рiшення про використання власних коштiв (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згiдно з законодавством вiдповiднi платежi є обов'язковими i невiдкладними, а рiшеннями iнших органiв управлiння товариства не було визначене джерело для вiдповiдних витрат. Про таке рiшення на найближчому засiданнi має бути поiнформована Наглядова рада;
10.8.28.	списує з балансу Товариства основнi засоби та iнших необоротнi активи, непридатнi для подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до нормативно- правових актiв;
10.8.29.	визначення органiзацiйної структури Товариства вiдповiдно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крiм прийняття рiшень про створення фiлiй та представництв Товариства);
10.8.30.	затвердження положень про структурнi пiдроздiли товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, про службу внутрiшнього аудиту);
10.8.31.	затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства, крiм тих, якi згiдно з цим Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства;
10.8.32.	координацiя роботи фiлiй, представництв, затвердження їх планiв та кошторисiв та контроль за виконанням покладених на них завдань;
10.8.33.	 винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та цього Статуту пiдлягають розглядовi та вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань;
10.8.34.	призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань;
10.8.35.	розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та прийняття рiшень за ними; 
10.8.36.	визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер значного правочину);
10.8.37.	визначення цiн на продукцiю Товариства, тарифiв на послуги Товариства (крiм тих, що затверджуються Наглядовою радою);
10.8.38.	визначення розмiру плати за користування об'єктами авторського права, якi належать Товариству, розмiру iншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
10.8.39.	затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Товариством об'єктiв майнових та/або немайнових прав;
10.8.40.	розгляд звернень, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними;
10.8.41.	прийняття рiшень про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi
Товариства;
10.8.42.	вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, повноваження щодо яких делегованi Наглядовою радою чи iншими органами управлiння Товариства та/або необхiднi для досягнення статутних цiлей.




1) Посада
	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Дятченко Володимир Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4) Рік народження
	1953
5) Освіта
	Вища. Київський полiтехнiчний iнститут. Нацiональна академiя управлiння.
6) Стаж роботи (років)
	41
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ВАТ "Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе"-замiсник голови правлiння по комерцiйнiй дiяльностi, голова правлiння.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.04.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
	В зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШБУД", на пiдставi рiшення чергових загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 14.04.2016 року), обрано на посаду Голови Наглядової ради Дятченко Володимира Миколайовича, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє акцiями товариства, розмiр пакета акцiй, який належить особi 2,318 % вiд статутного капiтала товариства. Особа обрана на посаду термiном на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
У зв'язку з достроковим припиненням термiну повноважень Наглядової ради ПАТ "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШБУД" , на пiдставi рiшення чергових загальних зборах акцiонерiв вiд 30.04.2015 року (Протокол № 1 вiд 30.04.2015 року), обрано на  посаду Голови Наглядової ради Дятченко Володимира Миколайовича, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано. Особа володiє акцiями товариства в кiлькостi  6484 штуки, що становить  2,318% статутного капiталу товариства, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi 1621,00 грн. Особа обрана на посаду термiном на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи- 41 рокiв
ПАТ "Золотонiський машбуд"
Винагорода не передбачена
Голова Наглядової ради обирається загальними зборами акцiонерiв. Члени Наглядової ради набувають повноважень i приступають до виконання посадових обов'язкiв з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв. З цього моменту повноваження попереднього складу Наглядової ради припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради i окреме рiшення Загальних зборiв у цьому випадку не вимагається, i вiдповiдне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборiв.
Обранi члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до закiнчення строку повноважень Наглядової ради та/або доки не набуде повноважень новообраний склад Наглядової ради, за виключенням випадкiв дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членiв.
9.12.	До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
9.13.	Наглядова рада має такi повноваження:
9.14.1.здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (крiм питань здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї), а також за виконанням Директора рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
9.14.2.	розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, якi подає на затвердження Загальних зборiв, а також затверджує вiдповiднi бюджети доходiв та видаткiв;
9.14.3.	розглядає та затверджує звiти, якi подаються Директором або Ревiзiйною комiсiєю, i встановлює перiодичнiсть подання таких звiтiв;
9.14.4.	у разi нагальної необхiдностi приймає рiшення про змiну встановленого розподiлу чистого прибутку мiж фондами Товариства протягом фiнансового року;
9.14.5.	визначає загальнi вимоги до органiзацiйної структури Товариства;
9.14.6.	готує або погоджує проекти рiшень Загальних зборiв;
9.14.7.	рекомендує Загальним зборам розмiр, умови та порядок збiльшення або
зменшення статутного капiталу Товариства;
9.14.8.	рекомендує Загальним зборам порядок розподiлу прибутку;
9.14.9.затверджує за поданням Директора тарифи за послуги Товариства;
9.14.10.	виступає iнiцiатором проведення Ревiзiйною комiсiєю позачергових ревiзiй, а також аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
9.14.11.	погоджує за поданням Директора умови оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
9.14.12.затверджує за поданням Директора перелiк документiв, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю або становлять комерцiйну таємницю, та порядок доступу до
них;
9.14.13.	створює робочi групи, залучає експертiв, спецiалiстiв та консультантiв для пiдготовки, аналiзу та вирiшення окремих питань, що стосуються дiяльностi
Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
9.14.14.	готує та вносить на розгляд Загальних зборiв рiшення про притягнення до вiдповiдальностi (в тому числi - матерiальної вiдповiдальностi за завданi Товариству збитки) посадових осiб органiв управлiння Товариства. Якщо до вiдповiдальностi притягується член Наглядової ради, то при пiдготовцi та прийняттi рiшення про внесення на розгляд Загальних зборiв питання про притягнення його до вiдповiдальностi участi в голосуваннi вiн не бере;
9.14.15.	розглядає та подає на затвердження Загальних зборiв проект рiшення про анулювання цiнних паперiв, випущених Товариством;
9.14.16.	розглядає випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв щодо усунення цих порушень;
9.14.17.	надає доручення на проведення позапланових цiльових перевiрок;
9.14.18.	розглядає питання щодо задоволення чи вiдхилення пропозицiй акцiонерiв щодо проведення позачергової аудиторської перевiрки.
9.14.	Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крiм тих, що належать до її виключної компетенцiї) Директору, якщо iнше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.
9.15.	Наглядова рада має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засiдання ради Директора, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства та членiв Ревiзiйної комiсiї для їх заслуховування та надання пояснень.
9.16.	До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
9.16.1.	розробка та затвердження планiв стратегiчного розвитку, бiзнес-планiв Товариства вiдповiдно до затверджених Загальними зборами основних напрямiв дiяльностi та планiв Товариства, контроль за їх реалiзацiєю;
9.16.2.	пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами у встановлених цим Статутом та законом випадках;
9.16.3.	представлення на розгляд та затвердження Загальних зборiв планiв розвитку, розподiлу прибутку, пропозицiй з питань удосконалення дiяльностi Товариства;
9.16.4.	прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, Директора, Ревiзiйної комiсiї, акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства, та в iнших випадках, встановлених законом;
9.16.5.	прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
9.16.6.	прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує вартостi 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв чистих активiв Товариства;
9.16.7.	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
9.16.8.	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
9.16.9.	затвердження умов контракту, що укладається з Директором, в тому числi встановлення розмiру його винагороди;
9.16.10.	Створення, у разi необхiдностi служби внутрiшнього аудиту.
9.16.11.	обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
9.16.12.	призначення корпоративного секретаря Товариства та визначення кола його повноважень;
9.16.13.	затвердження вiдповiдно до цього Статуту та вимог чинного законодавства України iнших Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
9.16.14.	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
9.16.15.	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, призначення iншої, нiж Директором особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акцiонером тощо) якої є Товариство;
9.16.16.	вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
9.16.17.	визначення критерiїв значних правочинiв Товариства в межах, встановлених законом; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Товариства на суму, що складає вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
9.16.18.	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
9.16.19.	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
9.16.20.	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю, що обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
9.16.21.	надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) пакета акцiй iз 10 (десяти) i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства);
9.16.22.	прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв, що стосуються отримання та/або надання субсидiй, позик, кредитiв, гарантiй, поруки, а також правочинiв, наслiдком яких є обтяження майна або майнових прав Товариства, i правочинiв щодо передачi майна або майнових прав Товариства в оренду чи лiзинг, позику чи позичку;
9.16.23.	надання Директору попередньої згоди на укладення, змiну, розiрвання, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв позики, позички, поруки, застави,
iпотеки, а також iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб та договорiв про вiдступлення права вимоги Товариства до боржника за договором третiй особi.
9.16.24.	надання Директору або будь-якiй iншiй особi, якiй повноваження Директора були делегованi, попередньої згоди на вчинення правочинiв (укладення, змiну, розiрвання договорiв або iнших угод), незалежно вiд суми, предметом яких виступає будь-яке нерухоме майно.
9.16.25.	надання Директору попередньої згоди на вчинення правочинiв (укладення, змiну, розiрвання договорiв або iнших угод), незалежно вiд суми, предметом яких виступають належнi Товариству цiннi папери (акцiї, iнвестицiйнi сертифiкати та iн.) та/чи корпоративнi права в будь-яких юридичних особах.
9.16.26.	прийняття рiшень з iнших питань, визначених цим Статутом та законом.
9.17.	Будь-якi вимоги та iншi звернення до Наглядової ради, що стосуються реалiзацiї ним своєї компетенцiї, мають бути викладенi в письмовiй формi i засвiдченi належним чином.
9.18.	Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
9.19.	Наглядова рада не має права втручатися у поточну дiяльнiсть виконавчого
органу.


1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Куфтирєв Павло Вячеславович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4) Рік народження
	1981
5) Освіта
	Вища, Высшее юридическое  специальность правоведение . КНУ имени Тараса Шевченко
6) Стаж роботи (років)
	16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Юридическая компания Арсенал - должность руководящий партнер
Институт законодательства при Верховной Раде Украины - аспирант 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.04.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
	В зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШБУД", на пiдставi рiшення чергових загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 14.04.2016 року), обрано на посаду Члена Наглядової ради Куфтирєва Павла Вячеславовича, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє акцiями товариства, розмiр пакета акцiй, який належить особi 18,1803 % вiд статутного капiтала товариства. Особа обрана на посаду термiном на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: керуючий партнера в ПАТ "Юридична компанiя "Арсенал". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
У зв'язку з достроковим припиненням термiну повноважень Наглядової ради ПАТ "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ  МАШБУД", на пiдставi рiшення чергових загальних зборах акцiонерiв вiд 30.04.2015 року (Протокол № 1 вiд 30.04.2015 року), обрано на  посаду Члена Наглядової ради  Куфтирєва Павла Вячеславовича, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано. Особа володiє акцiями товариства в кiлькостi 50854 штук, що становить 18,1803 % статутного капiталу товариства, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi 12713,50 грн.  Особа обрана на посаду термiном на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: керуючий партнера в ПАТ "Юридична компанiя "Арсенал". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
9.12.	До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
9.13.	Наглядова рада має такi повноваження:
9.14.1.здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (крiм питань здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї), а також за виконанням Директора рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
9.14.2.	розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, якi подає на затвердження Загальних зборiв, а також затверджує вiдповiднi бюджети доходiв та видаткiв;
9.14.3.	розглядає та затверджує звiти, якi подаються Директором або Ревiзiйною комiсiєю, i встановлює перiодичнiсть подання таких звiтiв;
9.14.4.	у разi нагальної необхiдностi приймає рiшення про змiну встановленого розподiлу чистого прибутку мiж фондами Товариства протягом фiнансового року;
9.14.5.	визначає загальнi вимоги до органiзацiйної структури Товариства;
9.14.6.	готує або погоджує проекти рiшень Загальних зборiв;
9.14.7.	рекомендує Загальним зборам розмiр, умови та порядок збiльшення або
зменшення статутного капiталу Товариства;
9.14.8.	рекомендує Загальним зборам порядок розподiлу прибутку;
9.14.9.затверджує за поданням Директора тарифи за послуги Товариства;
9.14.10.	виступає iнiцiатором проведення Ревiзiйною комiсiєю позачергових ревiзiй, а також аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
9.14.11.	погоджує за поданням Директора умови оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
9.14.12.затверджує за поданням Директора перелiк документiв, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю або становлять комерцiйну таємницю, та порядок доступу до
них;
9.14.13.	створює робочi групи, залучає експертiв, спецiалiстiв та консультантiв для пiдготовки, аналiзу та вирiшення окремих питань, що стосуються дiяльностi
Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
9.14.14.	готує та вносить на розгляд Загальних зборiв рiшення про притягнення до вiдповiдальностi (в тому числi - матерiальної вiдповiдальностi за завданi Товариству збитки) посадових осiб органiв управлiння Товариства. Якщо до вiдповiдальностi притягується член Наглядової ради, то при пiдготовцi та прийняттi рiшення про внесення на розгляд Загальних зборiв питання про притягнення його до вiдповiдальностi участi в голосуваннi вiн не бере;
9.14.15.	розглядає та подає на затвердження Загальних зборiв проект рiшення про анулювання цiнних паперiв, випущених Товариством;
9.14.16.	розглядає випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв щодо усунення цих порушень;
9.14.17.	надає доручення на проведення позапланових цiльових перевiрок;
9.14.18.	розглядає питання щодо задоволення чи вiдхилення пропозицiй акцiонерiв щодо проведення позачергової аудиторської перевiрки.
9.14.	Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крiм тих, що належать до її виключної компетенцiї) Директору, якщо iнше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.
9.15.	Наглядова рада має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засiдання ради Директора, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства та членiв Ревiзiйної комiсiї для їх заслуховування та надання пояснень.
9.16.	До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
9.16.1.	розробка та затвердження планiв стратегiчного розвитку, бiзнес-планiв Товариства вiдповiдно до затверджених Загальними зборами основних напрямiв дiяльностi та планiв Товариства, контроль за їх реалiзацiєю;
9.16.2.	пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами у встановлених цим Статутом та законом випадках;
9.16.3.	представлення на розгляд та затвердження Загальних зборiв планiв розвитку, розподiлу прибутку, пропозицiй з питань удосконалення дiяльностi Товариства;
9.16.4.	прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, Директора, Ревiзiйної комiсiї, акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства, та в iнших випадках, встановлених законом;
9.16.5.	прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
9.16.6.	прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує вартостi 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв чистих активiв Товариства;
9.16.7.	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
9.16.8.	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
9.16.9.	затвердження умов контракту, що укладається з Директором, в тому числi встановлення розмiру його винагороди;
9.16.10.	Створення, у разi необхiдностi служби внутрiшнього аудиту.
9.16.11.	обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
9.16.12.	призначення корпоративного секретаря Товариства та визначення кола його повноважень;
9.16.13.	затвердження вiдповiдно до цього Статуту та вимог чинного законодавства України iнших Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
9.16.14.	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
9.16.15.	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, призначення iншої, нiж Директором особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акцiонером тощо) якої є Товариство;
9.16.16.	вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
9.16.17.	визначення критерiїв значних правочинiв Товариства в межах, встановлених законом; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Товариства на суму, що складає вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
9.16.18.	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
9.16.19.	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
9.16.20.	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю, що обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
9.16.21.	надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) пакета акцiй iз 10 (десяти) i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства);
9.16.22.	прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв, що стосуються отримання та/або надання субсидiй, позик, кредитiв, гарантiй, поруки, а також правочинiв, наслiдком яких є обтяження майна або майнових прав Товариства, i правочинiв щодо передачi майна або майнових прав Товариства в оренду чи лiзинг, позику чи позичку;
9.16.23.	надання Директору попередньої згоди на укладення, змiну, розiрвання, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв позики, позички, поруки, застави,
iпотеки, а також iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб та договорiв про вiдступлення права вимоги Товариства до боржника за договором третiй особi.
9.16.24.	надання Директору або будь-якiй iншiй особi, якiй повноваження Директора були делегованi, попередньої згоди на вчинення правочинiв (укладення, змiну, розiрвання договорiв або iнших угод), незалежно вiд суми, предметом яких виступає будь-яке нерухоме майно.
9.16.25.	надання Директору попередньої згоди на вчинення правочинiв (укладення, змiну, розiрвання договорiв або iнших угод), незалежно вiд суми, предметом яких виступають належнi Товариству цiннi папери (акцiї, iнвестицiйнi сертифiкати та iн.) та/чи корпоративнi права в будь-яких юридичних особах.
9.16.26.	прийняття рiшень з iнших питань, визначених цим Статутом та законом.
9.17.	Будь-якi вимоги та iншi звернення до Наглядової ради, що стосуються реалiзацiї ним своєї компетенцiї, мають бути викладенi в письмовiй формi i засвiдченi належним чином.
9.18.	Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
9.19.	Наглядова рада не має права втручатися у поточну дiяльнiсть виконавчого
органу.



1) Посада
	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Кiперман Михайло Юрiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4) Рік народження
	1975
5) Освіта
	Вища, Нацiональна металургiйна академiя України в м. Днiпропетровськ
6) Стаж роботи (років)
	21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Генеральний директор ТОВ "Севен Севентi Петролеум"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.04.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
	В зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШБУД", на пiдставi рiшення чергових загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 14.04.2016 року), обрано на посаду Члена Наглядової ради Кiпермана Михайла Юрiйовича, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє акцiями товариства, розмiр пакета акцiй, який належить особi 24,1799 % вiд статутного капiтала товариства. Особа обрана на посаду термiном на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ТОВ "Севен Севентi Петролеум". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У зв'язку з достроковим припиненням термiну повноважень Наглядової ради ПАТ "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШБУД" , на пiдставi рiшення чергових загальних зборах акцiонерiв вiд 30.04.2015 року (Протокол № 1 вiд 30.04.2015 року), обрано на  посаду Члена Наглядової ради  Кiпермана Михайла Юрiйовича, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано.Особа володiє акцiями товариства в кiлькостi  67636 штуки, що становить 24,1799 % статутного капiталу товариства, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi 16909,00 грн.Особа обрана на посаду термiном на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ТОВ "Севен Севентi Петролеум". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи- 21 рокiв
Основне мiсце роботи Генеральний директор ТОВ "Севен Севентi Петролеум".
9.12.	До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
9.13.	Наглядова рада має такi повноваження:
9.14.1.здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (крiм питань здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї), а також за виконанням Директора рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
9.14.2.	розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, якi подає на затвердження Загальних зборiв, а також затверджує вiдповiднi бюджети доходiв та видаткiв;
9.14.3.	розглядає та затверджує звiти, якi подаються Директором або Ревiзiйною комiсiєю, i встановлює перiодичнiсть подання таких звiтiв;
9.14.4.	у разi нагальної необхiдностi приймає рiшення про змiну встановленого розподiлу чистого прибутку мiж фондами Товариства протягом фiнансового року;
9.14.5.	визначає загальнi вимоги до органiзацiйної структури Товариства;
9.14.6.	готує або погоджує проекти рiшень Загальних зборiв;
9.14.7.	рекомендує Загальним зборам розмiр, умови та порядок збiльшення або
зменшення статутного капiталу Товариства;
9.14.8.	рекомендує Загальним зборам порядок розподiлу прибутку;
9.14.9.затверджує за поданням Директора тарифи за послуги Товариства;
9.14.10.	виступає iнiцiатором проведення Ревiзiйною комiсiєю позачергових ревiзiй, а також аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
9.14.11.	погоджує за поданням Директора умови оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
9.14.12.затверджує за поданням Директора перелiк документiв, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю або становлять комерцiйну таємницю, та порядок доступу до
них;
9.14.13.	створює робочi групи, залучає експертiв, спецiалiстiв та консультантiв для пiдготовки, аналiзу та вирiшення окремих питань, що стосуються дiяльностi
Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
9.14.14.	готує та вносить на розгляд Загальних зборiв рiшення про притягнення до вiдповiдальностi (в тому числi - матерiальної вiдповiдальностi за завданi Товариству збитки) посадових осiб органiв управлiння Товариства. Якщо до вiдповiдальностi притягується член Наглядової ради, то при пiдготовцi та прийняттi рiшення про внесення на розгляд Загальних зборiв питання про притягнення його до вiдповiдальностi участi в голосуваннi вiн не бере;
9.14.15.	розглядає та подає на затвердження Загальних зборiв проект рiшення про анулювання цiнних паперiв, випущених Товариством;
9.14.16.	розглядає випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв щодо усунення цих порушень;
9.14.17.	надає доручення на проведення позапланових цiльових перевiрок;
9.14.18.	розглядає питання щодо задоволення чи вiдхилення пропозицiй акцiонерiв щодо проведення позачергової аудиторської перевiрки.
9.14.	Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крiм тих, що належать до її виключної компетенцiї) Директору, якщо iнше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.
9.15.	Наглядова рада має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засiдання ради Директора, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства та членiв Ревiзiйної комiсiї для їх заслуховування та надання пояснень.
9.16.	До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
9.16.1.	розробка та затвердження планiв стратегiчного розвитку, бiзнес-планiв Товариства вiдповiдно до затверджених Загальними зборами основних напрямiв дiяльностi та планiв Товариства, контроль за їх реалiзацiєю;
9.16.2.	пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами у встановлених цим Статутом та законом випадках;
9.16.3.	представлення на розгляд та затвердження Загальних зборiв планiв розвитку, розподiлу прибутку, пропозицiй з питань удосконалення дiяльностi Товариства;
9.16.4.	прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, Директора, Ревiзiйної комiсiї, акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства, та в iнших випадках, встановлених законом;
9.16.5.	прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
9.16.6.	прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує вартостi 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв чистих активiв Товариства;
9.16.7.	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
9.16.8.	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
9.16.9.	затвердження умов контракту, що укладається з Директором, в тому числi встановлення розмiру його винагороди;
9.16.10.	Створення, у разi необхiдностi служби внутрiшнього аудиту.
9.16.11.	обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
9.16.12.	призначення корпоративного секретаря Товариства та визначення кола його повноважень;
9.16.13.	затвердження вiдповiдно до цього Статуту та вимог чинного законодавства України iнших Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
9.16.14.	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
9.16.15.	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, призначення iншої, нiж Директором особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акцiонером тощо) якої є Товариство;
9.16.16.	вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
9.16.17.	визначення критерiїв значних правочинiв Товариства в межах, встановлених законом; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Товариства на суму, що складає вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
9.16.18.	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
9.16.19.	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
9.16.20.	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю, що обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
9.16.21.	надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) пакета акцiй iз 10 (десяти) i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства);
9.16.22.	прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв, що стосуються отримання та/або надання субсидiй, позик, кредитiв, гарантiй, поруки, а також правочинiв, наслiдком яких є обтяження майна або майнових прав Товариства, i правочинiв щодо передачi майна або майнових прав Товариства в оренду чи лiзинг, позику чи позичку;
9.16.23.	надання Директору попередньої згоди на укладення, змiну, розiрвання, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв позики, позички, поруки, застави,
iпотеки, а також iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб та договорiв про вiдступлення права вимоги Товариства до боржника за договором третiй особi.
9.16.24.	надання Директору або будь-якiй iншiй особi, якiй повноваження Директора були делегованi, попередньої згоди на вчинення правочинiв (укладення, змiну, розiрвання договорiв або iнших угод), незалежно вiд суми, предметом яких виступає будь-яке нерухоме майно.
9.16.25.	надання Директору попередньої згоди на вчинення правочинiв (укладення, змiну, розiрвання договорiв або iнших угод), незалежно вiд суми, предметом яких виступають належнi Товариству цiннi папери (акцiї, iнвестицiйнi сертифiкати та iн.) та/чи корпоративнi права в будь-яких юридичних особах.
9.16.26.	прийняття рiшень з iнших питань, визначених цим Статутом та законом.
9.17.	Будь-якi вимоги та iншi звернення до Наглядової ради, що стосуються реалiзацiї ним своєї компетенцiї, мають бути викладенi в письмовiй формi i засвiдченi належним чином.
9.18.	Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
9.19.	Наглядова рада не має права втручатися у поточну дiяльнiсть виконавчого
органу.


1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Луцик Олександр Олексiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4) Рік народження
	1950
5) Освіта
	Вища, Київський iнститут народного господарства
6) Стаж роботи (років)
	47
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Помiчник депутата Верховної Ради України (VI - VII скликання)
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.04.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
	В зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШБУД", на пiдставi рiшення чергових загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 14.04.2016 року), обрано на посаду Члена Наглядової ради Луцика Олександра Олексiйовича, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано.Посадова особа володiє акцiями товариства, розмiр пакета акцiй, який належить особi 0,015 % вiд статутного капiтала товариства. Особа обрана на посаду термiном на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У зв'язку з достроковим припиненням термiну повноважень Наглядової ради ПАТ "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШБУД", на пiдставi рiшення чергових загальних зборах акцiонерiв вiд 30.04.2015 року (Протокол № 1 вiд 30.04.2015 року), обрано на  посаду Члена Наглядової ради Луцика Олександра Олексiйовича, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано. Особа володiє акцiями товариства в кiлькостi  42 штуки, що становить 0,015 % статутного капiталу товариства, розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать особi 10,5 грн.  Особа обрана на посаду термiном на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Осн.мiсце роботи- "Українськi паливно- енергетичнi компанiї", директор.
9.12.	До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
9.13.	Наглядова рада має такi повноваження:
9.14.1.здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (крiм питань здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї), а також за виконанням Директора рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
9.14.2.	розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, якi подає на затвердження Загальних зборiв, а також затверджує вiдповiднi бюджети доходiв та видаткiв;
9.14.3.	розглядає та затверджує звiти, якi подаються Директором або Ревiзiйною комiсiєю, i встановлює перiодичнiсть подання таких звiтiв;
9.14.4.	у разi нагальної необхiдностi приймає рiшення про змiну встановленого розподiлу чистого прибутку мiж фондами Товариства протягом фiнансового року;
9.14.5.	визначає загальнi вимоги до органiзацiйної структури Товариства;
9.14.6.	готує або погоджує проекти рiшень Загальних зборiв;
9.14.7.	рекомендує Загальним зборам розмiр, умови та порядок збiльшення або
зменшення статутного капiталу Товариства;
9.14.8.	рекомендує Загальним зборам порядок розподiлу прибутку;
9.14.9.затверджує за поданням Директора тарифи за послуги Товариства;
9.14.10.	виступає iнiцiатором проведення Ревiзiйною комiсiєю позачергових ревiзiй, а також аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
9.14.11.	погоджує за поданням Директора умови оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
9.14.12.затверджує за поданням Директора перелiк документiв, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю або становлять комерцiйну таємницю, та порядок доступу до
них;
9.14.13.	створює робочi групи, залучає експертiв, спецiалiстiв та консультантiв для пiдготовки, аналiзу та вирiшення окремих питань, що стосуються дiяльностi
Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
9.14.14.	готує та вносить на розгляд Загальних зборiв рiшення про притягнення до вiдповiдальностi (в тому числi - матерiальної вiдповiдальностi за завданi Товариству збитки) посадових осiб органiв управлiння Товариства. Якщо до вiдповiдальностi притягується член Наглядової ради, то при пiдготовцi та прийняттi рiшення про внесення на розгляд Загальних зборiв питання про притягнення його до вiдповiдальностi участi в голосуваннi вiн не бере;
9.14.15.	розглядає та подає на затвердження Загальних зборiв проект рiшення про анулювання цiнних паперiв, випущених Товариством;
9.14.16.	розглядає випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв щодо усунення цих порушень;
9.14.17.	надає доручення на проведення позапланових цiльових перевiрок;
9.14.18.	розглядає питання щодо задоволення чи вiдхилення пропозицiй акцiонерiв щодо проведення позачергової аудиторської перевiрки.
9.14.	Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крiм тих, що належать до її виключної компетенцiї) Директору, якщо iнше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.
9.15.	Наглядова рада має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засiдання ради Директора, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства та членiв Ревiзiйної комiсiї для їх заслуховування та надання пояснень.
9.16.	До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
9.16.1.	розробка та затвердження планiв стратегiчного розвитку, бiзнес-планiв Товариства вiдповiдно до затверджених Загальними зборами основних напрямiв дiяльностi та планiв Товариства, контроль за їх реалiзацiєю;
9.16.2.	пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами у встановлених цим Статутом та законом випадках;
9.16.3.	представлення на розгляд та затвердження Загальних зборiв планiв розвитку, розподiлу прибутку, пропозицiй з питань удосконалення дiяльностi Товариства;
9.16.4.	прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, Директора, Ревiзiйної комiсiї, акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства, та в iнших випадках, встановлених законом;
9.16.5.	прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
9.16.6.	прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує вартостi 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв чистих активiв Товариства;
9.16.7.	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
9.16.8.	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
9.16.9.	затвердження умов контракту, що укладається з Директором, в тому числi встановлення розмiру його винагороди;
9.16.10.	Створення, у разi необхiдностi служби внутрiшнього аудиту.
9.16.11.	обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
9.16.12.	призначення корпоративного секретаря Товариства та визначення кола його повноважень;
9.16.13.	затвердження вiдповiдно до цього Статуту та вимог чинного законодавства України iнших Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
9.16.14.	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
9.16.15.	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, призначення iншої, нiж Директором особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акцiонером тощо) якої є Товариство;
9.16.16.	вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
9.16.17.	визначення критерiїв значних правочинiв Товариства в межах, встановлених законом; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Товариства на суму, що складає вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
9.16.18.	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
9.16.19.	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
9.16.20.	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю, що обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
9.16.21.	надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) пакета акцiй iз 10 (десяти) i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства);
9.16.22.	прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв, що стосуються отримання та/або надання субсидiй, позик, кредитiв, гарантiй, поруки, а також правочинiв, наслiдком яких є обтяження майна або майнових прав Товариства, i правочинiв щодо передачi майна або майнових прав Товариства в оренду чи лiзинг, позику чи позичку;
9.16.23.	надання Директору попередньої згоди на укладення, змiну, розiрвання, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв позики, позички, поруки, застави,
iпотеки, а також iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб та договорiв про вiдступлення права вимоги Товариства до боржника за договором третiй особi.
9.16.24.	надання Директору або будь-якiй iншiй особi, якiй повноваження Директора були делегованi, попередньої згоди на вчинення правочинiв (укладення, змiну, розiрвання договорiв або iнших угод), незалежно вiд суми, предметом яких виступає будь-яке нерухоме майно.
9.16.25.	надання Директору попередньої згоди на вчинення правочинiв (укладення, змiну, розiрвання договорiв або iнших угод), незалежно вiд суми, предметом яких виступають належнi Товариству цiннi папери (акцiї, iнвестицiйнi сертифiкати та iн.) та/чи корпоративнi права в будь-яких юридичних особах.
9.16.26.	прийняття рiшень з iнших питань, визначених цим Статутом та законом.
9.17.	Будь-якi вимоги та iншi звернення до Наглядової ради, що стосуються реалiзацiї ним своєї компетенцiї, мають бути викладенi в письмовiй формi i засвiдченi належним чином.
9.18.	Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
9.19.	Наглядова рада не має права втручатися у поточну дiяльнiсть виконавчого
органу.


1) Посада
	Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Попова Наталя Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4) Рік народження
	1952
5) Освіта
	Вища, Днiпропетровський сiльськогосподарський iнститут.
6) Стаж роботи (років)
	37
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	АТЗТ "Днiпрогiдромаш", головний бухгалтер.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	10.12.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
	Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 10 грудня 2014 року призначено Головою Ревiзiйної комiсiї , термiном на 3 роки. 
Голова ревiзiйної комiсiї, обирається загальними зборами акцiонерiв, органiзовує перевiрку фiнансово-господарськоїдiяльностi товариства, вiдповiдає за оформлення результатiв перевiрки протоколом.
Займає посаду головного бухгалтнра АТЗТ "Днiпрогiдромаш". Винагороди за роботу на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї не отримує.Згоди на розкриття паспортних даних особа не надавала.
Останнi 5 рокiв перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Золотонiський машбуд",.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа не надавала.
Загальний стаж роботи- 37 рокiв
Основне мiсце роботи
11.6.	Голова i члени Ревiзiйної комiсiї для виконання своїх обов'язкiв мають право доступу у всi примiщення Товариства, право вимагати надання всiх бухгалтерських, фiнансових та iнших документiв Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторiв за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадкiв), отримувати особистi пояснення вiд усiх посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право органiзовувати перевiрку та пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi/незалежним аудитором згiдно з чинними нормативно-правовими актами.
11.7.	При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Директора
Ревiзiйна комiсiя перевiряє:
11.7.1.	достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
11.7.2.	вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
11.7.3.	своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
11.7.4.	дотримання Директором наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
11.7.5.	своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
11.7.6.	зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
11.7.7.	використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства;
11.7.8.	дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
11.7.9.	дотримання iнших вимог законодавства пiд час провадження фiнансово- господарської дiяльностi;
11.7.10.	фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
11.8. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює обов'язковi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв, а також перевiрки на вимогу уповноважених осiб. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
11.9.3а пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам i Наглядовiй радi. За пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
o	пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод;
o	факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово господарської дiяльностi Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
11.10.	Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю, а також перед початком перевiрок та за їхнiми результатами. Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше половини її членiв. Рiшення Ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв вiд загальної кiлькостi членiв Ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi (проста бiльшiсть голосiв). Кожен член Ревiзiйної комiсiї має один голос, у випадку рiвностi голосiв, голос Голови Ревiзiйної комiсiї є вирiшальним.


1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Селянко Наталя Василiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4) Рік народження
	1978
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПАТ "Золотонiський машбуд" економiст
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	10.12.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
	Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 10 грудня 2014 року призначено членом ревiзiйної комiсiї , термiном на 3 роки. 
Особа не володiє акцiями в статутному капiталi Товариства. останнi 5 рокiв перебувала на посадi економiста Товариства, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа не надавала.

11.6.	Голова i члени Ревiзiйної комiсiї для виконання своїх обов'язкiв мають право доступу у всi примiщення Товариства, право вимагати надання всiх бухгалтерських, фiнансових та iнших документiв Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторiв за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадкiв), отримувати особистi пояснення вiд усiх посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право органiзовувати перевiрку та пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi/незалежним аудитором згiдно з чинними нормативно-правовими актами.
11.7.	При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Директора
Ревiзiйна комiсiя перевiряє:
11.7.1.	достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
11.7.2.	вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
11.7.3.	своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
11.7.4.	дотримання Директором наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
11.7.5.	своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
11.7.6.	зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
11.7.7.	використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства;
11.7.8.	дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
11.7.9.	дотримання iнших вимог законодавства пiд час провадження фiнансово- господарської дiяльностi;
11.7.10.	фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
11.8. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює обов'язковi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв, а також перевiрки на вимогу уповноважених осiб. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
11.9.3а пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам i Наглядовiй радi. За пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
o	пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод;
o	факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово господарської дiяльностi Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
11.10.	Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю, а також перед початком перевiрок та за їхнiми результатами. Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше половини її членiв. Рiшення Ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв вiд загальної кiлькостi членiв Ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi (проста бiльшiсть голосiв). Кожен член Ревiзiйної комiсiї має один голос, у випадку рiвностi голосiв, голос Голови Ревiзiйної комiсiї є вирiшальним.



1) Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Топал Алла Iванiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4) Рік народження
	1961
5) Освіта
	Середньо-технiчне
6) Стаж роботи (років)
	26
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ООО в форме ЧП "Доктор Аудит"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	10.12.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
	ООО "Консалтинг и учет" - основне мiсце роботи.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 10 грудня 2014 року призначено Членом Ревiзiйної комiсiї , термiном на 3 роки. 
Особа не володiє акцiями в статутному капiталi Товариства. останнi 5 рокiв перебувала на посадi директора ТОВ "Консалтiнг та облiк", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа не надавала.

11.6.	Голова i члени Ревiзiйної комiсiї для виконання своїх обов'язкiв мають право доступу у всi примiщення Товариства, право вимагати надання всiх бухгалтерських, фiнансових та iнших документiв Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторiв за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадкiв), отримувати особистi пояснення вiд усiх посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право органiзовувати перевiрку та пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi/незалежним аудитором згiдно з чинними нормативно-правовими актами.
11.7.	При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Директора
Ревiзiйна комiсiя перевiряє:
11.7.1.	достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
11.7.2.	вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
11.7.3.	своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
11.7.4.	дотримання Директором наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
11.7.5.	своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
11.7.6.	зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
11.7.7.	використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства;
11.7.8.	дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
11.7.9.	дотримання iнших вимог законодавства пiд час провадження фiнансово- господарської дiяльностi;
11.7.10.	фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
11.8. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює обов'язковi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв, а також перевiрки на вимогу уповноважених осiб. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
11.9.3а пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам i Наглядовiй радi. За пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
o	пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод;
o	факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово господарської дiяльностi Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
11.10.	Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю, а також перед початком перевiрок та за їхнiми результатами. Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше половини її членiв. Рiшення Ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв вiд загальної кiлькостi членiв Ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi (проста бiльшiсть голосiв). Кожен член Ревiзiйної комiсiї має один голос, у випадку рiвностi голосiв, голос Голови Ревiзiйної комiсiї є вирiшальним.


1) Посада
	т.в.о Головного бухгалтера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Воропаєва Лариса Петрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4) Рік народження
	1968
5) Освіта
	Вища, Київський торгiвельно-економiчний iнститут
6) Стаж роботи (років)
	28
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	головний бухгалтер ПАТ "Черкаська нафтобаза"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	24.11.2015, обрано на невизначений строк
9) Опис
	У зв'язку зi звiльненням з посади Головного бухгалтера товариства, Наказом №91к вiд 24.11.2015 року призначено тимчасово виконуючого обов'язки головного бухгалтера Воропаєву Ларису Петрiвну з 25.11.2015 року . Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано. Особа не володiє акцiями товариства, частка у статутного капiталу товариства 0,00%, розмiр пакета акцiй 0,00 грн. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер. Особа призначена на посаду Т.в.о. головного бухгалтера на невизначений термiн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та фiнансово-господарської звiтностi товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надавала.


1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Алимов Геннадiй Iванович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- -  -
4) Рік народження
	1939
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	38
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	14.04.2016, обрано на  3 роки
9) Опис
	В зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПАТ "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШБУД", на пiдставi рiшення чергових загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 14.04.2016 року), обрано на посаду Члена Наглядової ради Алимова Геннадiя Iвановича згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа володiє акцiями товариства, розмiр пакета акцiй, який належить особi 5,2642 % вiд статутного капiтала товариства. Особа обрана на посаду термiном на три роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
9.12.	До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.
9.13.	Наглядова рада має такi повноваження:
9.14.1.здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (крiм питань здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї), а також за виконанням Директора рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
9.14.2.	розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, якi подає на затвердження Загальних зборiв, а також затверджує вiдповiднi бюджети доходiв та видаткiв;
9.14.3.	розглядає та затверджує звiти, якi подаються Директором або Ревiзiйною комiсiєю, i встановлює перiодичнiсть подання таких звiтiв;
9.14.4.	у разi нагальної необхiдностi приймає рiшення про змiну встановленого розподiлу чистого прибутку мiж фондами Товариства протягом фiнансового року;
9.14.5.	визначає загальнi вимоги до органiзацiйної структури Товариства;
9.14.6.	готує або погоджує проекти рiшень Загальних зборiв;
9.14.7.	рекомендує Загальним зборам розмiр, умови та порядок збiльшення або
зменшення статутного капiталу Товариства;
9.14.8.	рекомендує Загальним зборам порядок розподiлу прибутку;
9.14.9.затверджує за поданням Директора тарифи за послуги Товариства;
9.14.10.	виступає iнiцiатором проведення Ревiзiйною комiсiєю позачергових ревiзiй, а також аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
9.14.11.	погоджує за поданням Директора умови оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
9.14.12.затверджує за поданням Директора перелiк документiв, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю або становлять комерцiйну таємницю, та порядок доступу до
них;
9.14.13.	створює робочi групи, залучає експертiв, спецiалiстiв та консультантiв для пiдготовки, аналiзу та вирiшення окремих питань, що стосуються дiяльностi
Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
9.14.14.	готує та вносить на розгляд Загальних зборiв рiшення про притягнення до вiдповiдальностi (в тому числi - матерiальної вiдповiдальностi за завданi Товариству збитки) посадових осiб органiв управлiння Товариства. Якщо до вiдповiдальностi притягується член Наглядової ради, то при пiдготовцi та прийняттi рiшення про внесення на розгляд Загальних зборiв питання про притягнення його до вiдповiдальностi участi в голосуваннi вiн не бере;
9.14.15.	розглядає та подає на затвердження Загальних зборiв проект рiшення про анулювання цiнних паперiв, випущених Товариством;
9.14.16.	розглядає випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв щодо усунення цих порушень;
9.14.17.	надає доручення на проведення позапланових цiльових перевiрок;
9.14.18.	розглядає питання щодо задоволення чи вiдхилення пропозицiй акцiонерiв щодо проведення позачергової аудиторської перевiрки.
9.14.	Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крiм тих, що належать до її виключної компетенцiї) Директору, якщо iнше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.
9.15.	Наглядова рада має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засiдання ради Директора, керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства та членiв Ревiзiйної комiсiї для їх заслуховування та надання пояснень.
9.16.	До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
9.16.1.	розробка та затвердження планiв стратегiчного розвитку, бiзнес-планiв Товариства вiдповiдно до затверджених Загальними зборами основних напрямiв дiяльностi та планiв Товариства, контроль за їх реалiзацiєю;
9.16.2.	пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами у встановлених цим Статутом та законом випадках;
9.16.3.	представлення на розгляд та затвердження Загальних зборiв планiв розвитку, розподiлу прибутку, пропозицiй з питань удосконалення дiяльностi Товариства;
9.16.4.	прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, Директора, Ревiзiйної комiсiї, акцiонерiв (акцiонера), якi на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства, та в iнших випадках, встановлених законом;
9.16.5.	прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
9.16.6.	прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує вартостi 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв чистих активiв Товариства;
9.16.7.	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
9.16.8.	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
9.16.9.	затвердження умов контракту, що укладається з Директором, в тому числi встановлення розмiру його винагороди;
9.16.10.	Створення, у разi необхiдностi служби внутрiшнього аудиту.
9.16.11.	обрання Реєстрацiйної комiсiї з числа працiвникiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
9.16.12.	призначення корпоративного секретаря Товариства та визначення кола його повноважень;
9.16.13.	затвердження вiдповiдно до цього Статуту та вимог чинного законодавства України iнших Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
9.16.14.	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
9.16.15.	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, призначення iншої, нiж Директором особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акцiонером тощо) якої є Товариство;
9.16.16.	вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
9.16.17.	визначення критерiїв значних правочинiв Товариства в межах, встановлених законом; прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Товариства на суму, що складає вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
9.16.18.	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
9.16.19.	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
9.16.20.	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю, що обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
9.16.21.	надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) пакета акцiй iз 10 (десяти) i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства);
9.16.22.	прийняття рiшення про вчинення Товариством правочинiв, що стосуються отримання та/або надання субсидiй, позик, кредитiв, гарантiй, поруки, а також правочинiв, наслiдком яких є обтяження майна або майнових прав Товариства, i правочинiв щодо передачi майна або майнових прав Товариства в оренду чи лiзинг, позику чи позичку;
9.16.23.	надання Директору попередньої згоди на укладення, змiну, розiрвання, незалежно вiд суми, кредитних договорiв, договорiв позики, позички, поруки, застави,
iпотеки, а також iнших договорiв, згiдно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третiх осiб та договорiв про вiдступлення права вимоги Товариства до боржника за договором третiй особi.
9.16.24.	надання Директору або будь-якiй iншiй особi, якiй повноваження Директора були делегованi, попередньої згоди на вчинення правочинiв (укладення, змiну, розiрвання договорiв або iнших угод), незалежно вiд суми, предметом яких виступає будь-яке нерухоме майно.
9.16.25.	надання Директору попередньої згоди на вчинення правочинiв (укладення, змiну, розiрвання договорiв або iнших угод), незалежно вiд суми, предметом яких виступають належнi Товариству цiннi папери (акцiї, iнвестицiйнi сертифiкати та iн.) та/чи корпоративнi права в будь-яких юридичних особах.
9.16.26.	прийняття рiшень з iнших питань, визначених цим Статутом та законом.
9.17.	Будь-якi вимоги та iншi звернення до Наглядової ради, що стосуються реалiзацiї ним своєї компетенцiї, мають бути викладенi в письмовiй формi i засвiдченi належним чином.
9.18.	Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
9.19.	Наглядова рада не має права втручатися у поточну дiяльнiсть виконавчого
органу.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Прості на пред’явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Директор
Калинюк Вiктор Степанович
- -  -
0
0
0
0
0
0
Голова Наглядової ради
Дятченко Володимир Миколайович
- -  -
6 484
2,318
6 484
0
0
0
Член Наглядової ради
Куфтирєв Павло Вячеславович
- -  -
50 854
18,1803
50 854
0
0
0
Член наглядової ради
Кiперман Михайло Юрiйович
- -  -
67 636
24,1799
67 636
0
0
0
Член Наглядової ради
Луцик Олександр Олексiйович
   
42
0,015
42
0
0
0
Голова ревiзiйної комiсiї
Попова Наталя Миколаївна
- -  -
42
0,015
42
0
0
0
Член ревiзiйної комiсiї
Селянко Наталя Василiвна
- -  -
0
0
0
0
0
0
Член ревiзiйної комiсiї
Топал Алла Iванiвна
- -  -
0
0
0
0
0
0
т. в. о. головного бухгалтера
Воропаєва Лариса Петрiвна
- -  -
0
0
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Алимов Геннадiй Iванович
- -  -
14 725
5,264192
14 725
0
0
0
Усього
139 783
49,972392
139 783
0
0
0

 VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій






Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейовані іменні
Привілейовані на пред'явника
ТОВ "Енергоновацiя"
35617836
02088, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, вул.Промислова, буд.20
69 030
24,6782
26,148717
69 030
0
0
0
ТОВ "Генекс-Сiстемз"
35617836
02660, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, вул.Червоноткацька, буд.2
45 594
16,2999
17,2711
45 594
0
0
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейовані іменні
Привілейовані на пред'явника
фiзична особа
- -  -
50 854
18,1803
19,263608
50 854
0
0
0
фiзична особа
- -  -
67 636
24,1798
25,620667
67 636
0
0
0
Усього
233 114
83,3382
88,304092
233 114
0
0
0
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
14.04.2016
Кворум зборів
99,4314
Опис
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв 
Прийнято: 
Для роз`яснення  щодо  порядку голосування, проведення  пiдрахунку  голосiв  пiд час  голосувань, оформлення результатiв  голосувань  з пропозицiй з питань  порядку  денного, а також для вирiшення  iнших питань пов`язаних iз  забезпеченням проведення голосування на загальних  зборах  акцiонерiв, обрати Лiчильну комiсiю в складi :
Пащенко Наталiя Андрiївна   - голова  лiчильної комiсiї;
Талан Валентина Євстахiївна  - секретар лiчильної комiсiї;
Калакiна Людмила вiталiївна  - член лiчильної  комiсiї;Рiшення прийняте.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв.
Прийнято:  Для проведення  зборiв  акцiонерiв  та оформлення  протоколу загальних зборiв акцiонерiв  обрати Головуючого  та секретаря загальних зборiв  акцiонерiв,
Головою  загальних зборiв акцiонерiв - Дятченка Володимира Миколайовича ;
Секретарем  загальних зборiв акцiонерiв - Сергєєву Лiдiю Анатолiївну;
Рiшення прийняте.
       3. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборiв    акцiонерiв.
Прийнято: 
Затвердити наступний Регламент зборiв:
- збори проводяться без перерви,
- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.,
- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,
- на виступи, довiдки - до 3 хв.
- голосування здiйснюється бюлетенями з урахуванням кiлькостi голосiв за принципом одна голосуюча акцiя один голос;
- запитання i пропозицiї подаються в письмовiй формi Головi зборiв;
- вiдповiдi на запитання надаються пiсля розгляду всiх питань порядку денного Зборiв.
	Рiшення прийняте.
4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у  2015 роцi та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.
Прийнято: Звiт Директора товариства за 2015  рiк Затвердити.  Затвердити основнi напрямки дiяльностi  товариства на 2016 рiк.
	Рiшення прийняте.
5.  Звiт Наглядової ради про роботу за  2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
Прийнято: Звiт Наглядової ради ПАТ  "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМЕННI I.I.ЛЕПСЕ" за 2015 рiк затвердити.
Рiшення прийняте.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу Товариства за 2015рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї. 
Прийнято: Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу Товариства за 2015рiк. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї
 Рiшення прийняте.
7. Затвердження рiчного звiту за 2015 рiк.
    Прийнято: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк. 
8. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за  2015 рiк.
    Прийнято: Отриманий прибуток вiд результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк в сумi 1394,0 тис.грн. розподiлити наступним чином: 
 - резервний  фонд не менеше  5 %       - 69,7 тис.грн.
 - фонд  розвитку виробництва - 1324,3 тис.грн.
        Затвердити плановi  показники прибутку  на 2016 рiк у розмiрi 600,0 тис. грн. 
- резервний  фонд не менеше  5 %       - 30,0 тис.грн.
- фонд  розвитку виробництва - 570,0 тис.грн.
9. Про схвалення значних правочинiв, якi вчинялись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2015 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2014 рiк. 
    Прийнято: Затвердити значнi правочини, якi були вчиненнi акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2015 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2014 рiк згiдно з перелiком.
Рiшення прийняте.
12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2015 рiк.
           Прийнято: 
Надати право директору ПАТ "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМЕННI I.I.ЛЕПСЕ" на вчинення значних правочинiв, якi будуть вчинятися акцiонерним Товариством у ходi поточної  дiяльностi протягом 2016 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або  послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товариства за 2015 рiк.
Рiшення прийняте.
11. Припинення повноважень членiв Наглядової ради товариства.
Прийнято: :  В зв`язку з з прийняттям змiн до деяких законодавчих актiв , внесеннi змiни до ЗУ "Про акцiонернi товариства", якими передбачено що до складу наглядової ради можуть обиратись тiльки фiзичнi особи акцiонери або їх представники, враховуючи той факт, що до складу наглядової ради товариства входить юридична особа, припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради в такому складi::
                      Голова Наглядової ради - Дятченко Володимир Миколайович;
                      Член Наглядової ради     - Куфтирєво Павло Миколайович;
                 Член Наглядової ради     -  Кiперман Михайло Юрiйович;
	          Член Наглядової ради     -  Луцик Олександр Олексiйович;
                      Член Наглядової ради     -  ПрАТ "ДНIПРОГIДРОМАШ"  код ЄДРПОУ 20267355 (юридична особа	)
Рiшення прийняте.
12. Обрання Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 
Прийнято: :  Обрати до складу Наглядової  ради наступних кандидатiв:
          Голова Наглядової ради - Дятченко Володимир Миколайович;
          Член Наглядової ради     -  Кiперман Михайло Юрiйович;
          Член Наглядової ради     -  Куфтирєв Павло Миколайович;
          Член Наглядової ради    -  Луцик Олександр Олексiйович;
          Член Наглядової ради    -  Алимов Геннадiй Iванович;
Рiшення прийняте.
	13.  Затвердження змiни назви Товариства  (На виконання закону України про декомунiзацiю). Затвердження  змiн до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.
.Рiшення не прийняте.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Аудиторська фiрма "Аудит плюс"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
22811147
Місцезнаходження
18015, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н р-н, м.Черкаси, вул.Гоголя буд.315 кв.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1270
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон
(0472) 45 31 66
Факс
(0472) 32-11-41
Вид діяльності
Аудиторька дiяльнiсть
Опис
Для проведення аудиторських перевiрок аудиторську фiрму "Аудит плюс"  обрано згiдно рiшення Правлiння. 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ТОВ  "Алан-Реєстр"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
25582859
Місцезнаходження
18000, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н р-н, м.Черкаси, вул. Смiлянська буд.145
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ №286574
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
08.10.2013
Міжміський код та телефон
(0472) 65-13-82
Факс
(0472) 65-13-82
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис
Для вiдкриття рахункiв при проведеннi дематерiалiзацiї цiнних паперiв зберiгачем Товариства вiдповiдно до рiшення Наглядової ради обрано ТОВ "Алан-Реєстр". 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПАТ"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
04071, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1340
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
13.07.2015
Міжміський код та телефон
(044)  5910404
Факс
(044)  5910404
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть
Опис
СВIДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФIНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКI НАДАЮТЬ ФIНАНСОВI ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ.
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть (основний);
Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї, торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ №271447, видана Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiалiзованого звязку та захисту iнформацiї, 05.03.2015 року.
Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ №271467, видана Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiалiзованого звязку та захисту iнформацiї, 03.03.2015 року


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА  ФIРМА  "МАШ.АУДИТ"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
22811397
Місцезнаходження
18000, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н р-н, м.Черкаси, вул..Калiнiна,2  кв.60
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ 1485
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон
0472-311793
Факс
-
Вид діяльності
Аудиторька дiяльнiсть
Опис
            Повна  назва	Товариство з  обмеженою  вiдповiдальнiстю
"Аудиторська  фiрма  "Машаудит"
    ЄДРПОУ	     22811397
   Мiсцезнаходження	18005  м.Черкаси, вул..Калiнiна,2  кв.60
№  та дата видачi  Свiдоцтва  про  внесення  до  реєстру  аудиторських  фiрм,  Свiдоцтво  про   вiдповiднiсть  системи контролю  якостi	 № 1485  вiд  26   сiчня  2001 року,дiйсне  до 
24  вересня  2020  року, 0445 дiйсне  до   31.12.2019  року 


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 папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
07.04.1995
93/2/95
Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
-
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
0,25
279 720
69 930
100
Опис
Торгiвля акцiями на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не проводилась. Процедура лiстингу на фондових бiржах не проводилась. Додаткова  емiсiя не реєструвалась.
22.07.1998
110/23/1/98
Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
UA 2300461009
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
0,25
279 720
69 930
100
Опис
Торгiвля акцiями на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не проводилась. Процедура лiстингу на фондових бiржах не проводилась. Додаткова  емiсiя не реєструвалась.
24.06.2011
72/23/1/2011
Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
UA 4000151369
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
279 720
69 930
100
Опис
Торгiвля акцiями на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не проводилась. Процедура лiстингу на фондових бiржах не проводилась. Додаткова  емiсiя не реєструвалась.
24.06.2011
72/23/1/2011
ЦТД НКЦПФР
UA 4000151369
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
279 720
69 930
100
Опис
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 24 червня 2011 року, реєстрацiйний №72/23/1/2011, дата видачi 24 червня 2011 року, видане Черкаським територiальним управлiнням Державної комiсiї з  цiнних паперiв та фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть.
Дата видачi свiдоцтва  05 сiчня 2015 року, ЦТД НКЦПФР  №72/23/1/2011.Торгiвля акцiями на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не проводилась. Процедура лiстингу на фондових бiржах не проводилась. Додаткова  емiсiя не реєструвалась.


XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Вiдкрите акцiонерне толвариство "Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепсе" засновано вiдповiдно до наказу Мiнiстерства промисловостi України вiд 26.01.1995р. шляхом перетворення державного пiдприємства "Золотонiський машинобудiвний завод iм.I.I.Лепесе" згiдно з Указом Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993р.



Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Пiдприємство являється самостiйною структурною одиницею, дочiрнiх пiдприємств,фiлiй чи представництв Товариство не має.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить 145 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, що працюють за сумiсництвом - 10 особи.  Фонд оплати працi 8793,1 тис.грн, що бiльше порiвняно з 2015 роком на 3508,8 тис.грн. Середня заробiтна плата збiльшилась з 3123,10 грн до  4890,20 грн. за рахунок збiльшення об"ємiв виробництва. 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Пiдприємство являється самостiйною структурною одиницею, не входить до будь-яких об"єднань пiдпрємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї вiд третiх осiб не надходило.



Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Товариство здiйснює  бухгалтерський  облiк на постiйнiй основi  та складає фiнансову звiтнiсть  вiдповiдно до   нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) дотримуючись принципiв i методiв, передбачених  Законом України  "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 № 996-ХIY". 
Облiкова полiтика визначена наказом "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику на пiдприємствi".
Для обробки облiкових даних пiдприємство частково застосовує журнально - ордерну форму облiку по програмi 1С - Бухгалтерiя, версiя 7.7 . 
Робочий План рахункiв бухгалтерського облiку пiдприємством розроблений з урахуванням положень "Iнструкцiї щодо застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. № 291. 
Датою  переходу на МСФЗ по пiдприємству  було встановлено 01 сiчня 2012 року.
Так, на вимоги Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок" Товариством було проведено розкриття iнформацiї про свою дiяльнiсть за 2012 рiк  на основi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку в порядку, встановленому Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Звiтнiсть за 2012 рiк була попередньою, а фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк є першою звiтнiстю, яка складена за МСФЗ.
 
При пiдготовцi та складаннi фiнансової звiтностi по Мiжнародних стандартах за 2016рiк, Товариство в якостi технологiї обрало трансформацiю звiтностi, яка складена за Нацiональними   Положеннями (стандартами) бухгалтерського  облiку.

Iнформацiю про  вплив  переходу  на МСФЗ щодо   фiнансового  стану,  фiнансового  результату  (сукупнi доходи) i грошовi потоки, наведено та проведено як того вимагає    МСФЗ 1 та  Положення  "Про облiкову  полiтику ПАТ "Золотонiський машинобудiвний завод iм. I.I. Лепсе"  i складання фiнансової  звiтностi у  вiдповiдностi   до  мiжнародних   стандартiв фiнансової звiтностi".
Рiзницi,  якi  виникли внаслiдок застосування вимог МСФЗ до операцiй та подiй при складаннi балансу  на  дату  переходу  на МСФЗ,  вiдображено  у  складi нерозподiленого прибутку (збитку) або iнших складових власного капiталу.


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Керiвництво пiдприємства розраховує на отримання в 2017 роцi нових замовлень  на виробництво продукцiї  по основним напрямкам дiяльностi, а саме має портфель замовлень в розмiрi  31,0 млн. грн., що на 5% бiльше вiд фактичного випуску товарної продукцiї у  2016 р. (вироблено товарної продукцiї у 2016 роцi на 29,5млн. грн., реалiзовано - 29,1млн.грн.) На сьогоднiшнiй день портфель замовлень складає бiля 20 млн. грн.
Для забезпечення даних обсягiв пiдприємство має необхiдну виробничу базу, матерiальнi та трудовi ресурси i висловлює свою впевненiсть, що пiдприємство i у подальшому продовжуватиме свою дiяльнiсть i не має намiрiв  припиняти свою дiяльнiсть. Основною продукцiєю, що виробляє пiдприємство є устаткування для механiзацiї трудомiстких процесiв в металургiї.Експорту в звiтному роцi немає. Виробництво не залежить вiд сезонних змiн. Основнi ринки збуту-металургiйнi комбiнати України.  Сировинна база розташована в Українi.


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
За останнi 5 рокiв вiдчуження активiв не вiдбувалося. Пiдприємство не планує будь-якi iнвестицiї та придбання, пов"язанi з господарською дiяльнiстю.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Правочинiи з власниками iстотної участi , членами Наглядової ради або виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладались.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Керiвництво Товариства постiйно працює над поповненням основних засобiв виробництва за рахунок обiгових коштiв. В оренду виробничих площ пiдприємство не здає. Основнi засоби виробництва знаходяться на територiї пiдприємства. Кiлькiсть викидiв забруднюючих речовин в атмосферу за 2016 рiк складає 1 873 тони, що бiльше порiвнянно з попереднiм звiтним перiодом на 0.335 тони.



Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть,  швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються  українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє  спрямування економiчної полiтики  країни може мати вплив на обсяги виробництва i реалiзацiю активiв, а також на здатнiсть пiдприємства сплачувати  заборгованостi згiдно строкiв погашення. На даний час країна не досягла стабiльностi в своєму розвитку i тому Товариство також,  знаходиться пiд впливом  такої нестабiльностi. 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства в 2016роцi вiдсутнi

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi Товариства вiдбувається за рахунок використання доходу вiд продажу виробленої продукцiї. При заключеннi договору iз замовником по оригiнальних кресленнях передбачається авансування робiт та остаточний розрахунок за виконанi роботи пiсля вiдправки виготовленої продукцiї.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiодуТовариство не має.



Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Планується виробництво i реалiзацiя таких видiв продукцiї:
1. 	Комплекси обладнання для металургiйних комбiнатiв, у т. ч. 
- комплекс обладнання для вiдкриття-закриття чавунних леток "Сiрiя" - 1шт.,
- комплекси обладнання для вiдкриття-закриття чавуних леток "Магнiтогорський" -2шт.,
- комплекс обладнання для вiдкриття-закриття чавунних леток "Нiмеччина"-1шт.,
- запаснi частини до комплексiв обладнання вiдкриття-закриття чавунних леток, у т.ч. : "Iндiя" , "Казахстан";
2.	Спiвпраця з пiдприємствами Укророронпрому, у т.ч. Шепетiвським ремонтним заводом та НВК "Фотоприлад";
3.	Запчапстини до бурового БТС-150 у т.ч. для Кар"єру "Новосiлка", Кар"еру "Полупанiвка";
4.	Разовi замовлення для с/г пiдприємств та промислових пiдприємств Черкаської обл.., та пiдприємств України;
5. 	Разовi замовлення для населення по ремонту та випуску продукцiї широкого вжитку.


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок емiтентом на протязi звiтного перiоду не проводилось.





Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
В 2016 роцi судовi справи вiдсутнi

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Загальнi збори акцiонерiв оголошуються, але рахуються такими, що не вiдбулися, так як акцiонери, якi володiють значною часткою акцiй не з"являються на збори акцiонерiв. Збори не вiдбуваються в зв"язку вiдсутнiстю кворуму, тому Товариство не може привести Статут та внутрiшнi положення Товариства до норм Закону України   "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi".

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:
6 953
8 167
0
0
6 953
8 167
  будівлі та споруди
5 281
5 169
0
0
5 281
5 169
  машини та обладнання
1 672
2 720
0
0
1 672
2 720
  транспортні засоби
0
6
0
0
0
6
  земельні ділянки
0
50
0
0
0
50
  інші
0
222
0
0
0
222
2. Невиробничого призначення:
98
98
0
0
98
98
  будівлі та споруди
94
94
0
0
94
94
  машини та обладнання
4
4
0
0
4
4
  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
7 051
8 265
0
0
7 051
8 265
Опис
Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт  основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх в процесi своєї  дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення  адмiнiстративних i соцiально - культурних  функцiй, очiкуваний строк корисного використання  (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило  використати попередню оцiнку (за П(С)БО) об'єкта основних засобiв як доцiльну собiвартiсть. 
Сума накопиченої амортизацiї виключається з валової балансової вартостi активу. 
Товариство  не визнає  в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнають коли вони понесенi в прибутку  чи збитку.
В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi  витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Амортизацiя нараховується з  застосуванням  прямолiнiйного методу, а саме рiчна сума амортизацiї визначається вiдношенням  вартостi, яка амортизується  на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визнається рiвною нулю. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом  термiну їх корисного використання.
Об'єкти незавершеного будiвництва  включаються до складу основних засобiв, але не амортизуються  до моменту вводу їх в експлуатацiю.
Станом на початок звiтного перiоду термiни корисного використання встановлено для кожного об'єкту основних засобiв, якi об'єднаннi в групи:

Групи основних засобiв	Мiнiмальнi строки корисного використання 
	
Будiвлi 	20 рокiв
Споруди	15 рокiв
Передавальнi пристрої	10 рокiв
Машини та обладнання	5 рокiв
з них електронно - обчислювальна технiка	2 рокiв
Транспортнi засоби	5 рокiв
Iнструмент и, прилади та  iнвентар	4 рокiв
Малоцiннi необоротнi активи	-
Бiблiотечнi фонди	-
Iншi основнi засоби	12 рокiв
Зменшення корисностi матерiальних та нематерiальних активiв
Товариство  переглядає облiкову вартiсть  своїх матерiальних та нематерiальних активiв, з метою визначення чи є якась ознака того, що користь активу може зменшитися. Таке зменшення  негайно визнається в прибутках чи збитках. Пiсля  визнання збитку вiд зменшення корисностi, амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв коригується.
Оцiнка  основних засобiв за справедливою вартiстю не проводилась. Попередню оцiнку (за П(С)БО) об'єкта основних засобiв використано  як доцiльну собiвартiсть. 
Амортизацiя нараховується з  застосуванням  прямолiнiйного методу.
На дату балансу Товариство зробило внутрiшнiй аналiз на предмет зменшення корисностi основних засобiв i визначило, що сума очiкуваного вiдшкодування незначно вiдрiзняється  вiд чистої балансової вартостi основних засобiв. 
Станом на 31.12.2016 року  у складi основних засобiв повнiстю зношенi  основнi засоби складають 5411 тис. грн.  Загальний вiдсоток  зносу основних засобiв на кiнець року складає 74 %, а по такiй  групi,  як транспортнi засоби  100 %. Оновлення (надходження) основних засобiв в 2016 роцi практично не вiдбувалось.
Орендна плата за земельну дiлянку  в 2016 роцi склала 935,7 тис. грн.	


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
5 799
5 120
Статутний капітал (тис.грн)
70
70
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
70
70
Опис
   Розрахунок   вартостi  чистих активiв  акцiонерних  товариств   здiйснюється   згiдно  Методичних  рекомендацiй   Державної  комiсiї  з  цiнних  паперiв  та  фондового ринку  вiд   17.11.2004  року  №485.
   Вартiсть    чистих  активiв  згiдно  ЦК  України  ч.№ ст.  155    не може   бути меншою   вiд   суми    статутного  капiталу .Чистi  активи   розраховуються  як  рiзниця   мiж  сумою   необоротних  активiв,  оборотних  активiв,витрат  майбутнiх   перiодiв  та   сумою    довгострокових   зобов'язань,  короткострокових   зобов'язань, забезпечень   наступних  виплат  i  платежiв,  доходiв   майбутнiх   перiодiв.


Висновок
       Вартiсть  чистих   активiв  ПАТ  " Золотонiський  машинобудiвний завод  iменi I.I.Лепсе"  станом    на  31.12.2016  року   становить     5799  тисяч  гривень  (21544-15745),що  на 5729  тисяч   бiльше  вартостi  статутного  капiталу .Таким  чином    розрахункова   вартiсть чистих  активiв    вiдповiдає   вимогам   ст.155 п.3   Цивiльного  кодексу  України.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
322
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
15 423
X
X
Усього зобов'язань
X
15 745
X
X
Опис



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Вид інформації
1
2
3
14.04.2016
14.04.2016
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
14.04.2016
11.03.2016
Відомості про проведення загальних зборів

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
2016
1
0
2
2015
1
0
3
2014
1
1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (запишіть)


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (запишіть)


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту товариства
X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (запишіть)


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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
5
членів наглядової ради - акціонерів
5
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
3
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
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так
Ні
Складу

X
Організації

X
Діяльності

X
Інше (запишіть)

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  12

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

Так
Ні
Стратегічного планування

X
Аудиторський

X
З питань призначень і винагород

X
Інвестиційний

X
Інше (запишіть)
Комiтети в складi Наглядової ради не створювались.
Інше (запишіть)
Комiтети в складi Наглядової ради не створювались.
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  так

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)


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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів
X

Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (запишіть)
Вимоги до членiв Наглядової ради не обумовленi внутрiшнiми документами акцiонерного Товариства
X


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 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)
Усiх членiв Наглядової ради було обрано одночасно на повторний строк,термiном 3 роки.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  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
ні
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
так
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
так
так
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
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
ні
ні
так
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
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)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів

X
Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства
X

Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Положення про загальнi збори акцiонерiв та положення про порядок розподiлу прибутку в Товариствi вiдсутнє, так як цi питання регламентовано Статутом

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
ні
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
так
ні
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
так
ні
так
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
так
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)
Рiшення про призначення зовнiшнього аудитора приймав Директор

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)
Протягом останнiх трьох рокiв аудитор не змiнювався.

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)
Перевiрка проводилась незалежним аудитором та ревiзiйною комiсiєю

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)
Вимоги про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерами, що в сукупностi володiють 10% i бiльше акцiй не поступало.

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)
Товариство планує залучати кредитування за допомогою банкiв.

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? (так/ні)  ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння  прийнятий на засiданнi Наглядової ради. Затверджений Головою Наглядової ради.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс  (принципiв, правил) Товариством не оприлюднювався

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:
Акцiонерне Товариство протягом року дотримувалось кодексу  корпоративного управлiння.

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
	загальний стаж аудиторської діяльності
	кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
	перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
	випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
	ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
	стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
	наявність механізму розгляду скарг
	прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
	стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
	наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
АУДИТОРСЬКА ФIРМА  "А У Д И Т    П Л Ю С"лтд,  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
22811147
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 315 , к.1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
№ 1270, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Реєстраційний номер , серія ,  номер , дата видачі , строк дії 30.11.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)

                         ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
 ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Золотонiський машинобудiвний завод iм. I.I. Лепсе"
за 2016 рiк

Власникам та вищому керiвництву
Публiчного акцiонерного товариства 
"Золотонiський машинобудiвний 
завод iм. I.I. Лепсе" 


Ми провели аудит  фiнансової звiтностi  Публiчного  акцiонерного товариства "Золотонiський машинобудiвний завод iм. I.I. Лепсе", який включає  Звiт про фiнансовий  стан (Баланс) на  31 грудня   2016 року, Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд),  Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про змiни у власному капiталi та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що минув на зазначену дату.
 Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), Мiжнароднi стандарти  бухгалтерського облiку (МСБО) та  тлумачення, розробленi комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

Основнi вiдомостi про емiтента

Публiчне акцiонерне товариство "Золотонiський машинобудiвний                                                               завод iм. I.I. Лепсе" є правонаступником державного пiдприємства  "Золотонiський машинобудiвний завод iм. I.I. Лепсе". Приватизацiю проведено згiдно з Указом Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємства" вiд 15 червня 1993 року. 
Свiдоцтво про державну реєстрацiю -  видане за  № 01374406 вiд 25.01.1995 р.,
рiшення     № 146  Золотонiським мiськвиконкомом. Останнi змiни до статуту (нова редакцiя) проведено 11.12.2014 р.
Акцiонери товариства -  фiзичнi та юридичнi особи;
Повна назва -  Публiчне  акцiонерне товариство "Золотонiський машинобудiвний завод iм.         I.I.Лепсе" 
українською мовою: Публiчне  Акцiонерне Товариство "Золотонiський машинобудiвний завод iм. I.I.Лепсе";
росiйською мовою: Публичное акционерное общество "Золотоношский машиностроительный завод им. И.И.Лепсе".
   Скорочена назва: 
українською мовою: ПАТ "Золотонiський машинобудiвний завод iм. I.I.Лепсе"
росiйською  мовою: ПАО "Золотоношский машиностроительный завод им. И.И.Лепсе".
Код ЄДРПОУ- № 01374406;
Мiсцезнаходження - 19700, Черкаська область, м. Золотоноша,    вул. Шевченка, 18;
Основнi  види дiяльностi - виробництво машин i устаткування для металургiї та iнших металевих виробiв.
Обсяги реалiзацiї продукцiї в 2016 роцi - 29064  тис. грн.;
 Вiдпущено - машин та обладнання для металургiї   на суму 28032,6  тис. грн.  
                         - машин та обладнання для добувної промисловостi на суму 406,9 тис. грн.                           
                         - механiчне оброблення металевих виробiв на суму 523,5 тис. грн.
Чисельнiсть - 156 працiвникiв.
Основними  видами дiяльностi (код КВЕД) є:
28.91 - виробництво машин та обладнання для металургiї; 
28.92 - виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi та будiвництва; 
33.12 - ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового призначення;
25.62 - механiчне оброблення металевих виробiв.
     Телефон.: (04737) 5-23-06  факс: (04737) 5-23-16, сайт zmbz@ukr.net

     Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосованої концептуальної основи та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту.  Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної  думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

Для розкриття iнформацiї про свою дiяльнiсть за 2016 рiк  на основi Мiжнародних стандартiв  фiнансової звiтностi, Товариством була проведена трансформацiя фiнансової звiтностi складеної за Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку та звiтностi.  В той же час не виконано вимоги Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку про   проведення   оцiнки  основних засобiв та нематерiальних активiв за справедливою вартiстю станом на  31 грудня 2016 року.
Як би управлiнський персонал визначив справедливу вартiсть вказаних активiв це  призвело би до змiн розмiру  активiв  i капiталу Товариства. 

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Золотонiський машинобудiвний завод iм. I.I. Лепсе" станом на 31 грудня 2016 року,  його   фiнансовi результати, власний  капiтал та  рух  грошових коштiв за рiк, що минув  на зазначену  дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв  фiнансової звiтностi.

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту

Аудит проводився вiдповiдно до умов договору вiд 17 жовтня  2016 року № 17-16/ф,  згiдно з графiком, за мiсцем розташування виробництва в  Черкаськiй областi, 
м. Золотоноша,    вул. Шевченка, 18.

Додатки 
Фiнансова звiтнiсть:

1) звiт про фiнансовий  стан (Баланс ф.1) на  31 грудня   2016 року;
2) звiт про фiнансовi результати (сукупнi доходи) за  2016 рiк ( форма 2); 
3) звiт про рух грошових коштiв за  2016 рiк ( форма 3); 
3) звiт про змiни у власному капiталi за  2016 рiк ( форма 4); 
5) примiтки, що мiстять  виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.

Звiт аудитора  складений  в трьох   примiрниках, три з яких належать Замовнику i один Виконавцю.
   
 Директор аудиторської фiрми 
 "Аудит плюс" лтд ТОВ                                                                      Анатолiй  Грiднєв                 
                                     
     27 березня 2017 року
                                            
(Сертифiкат аудитора  серiя А,
 вiд 30.11.1995 р.№ 000547;                                           
Реєстр Аудиторської палати України - 
Свiдоцтво № 1270  вiд 26.01.2001р.;
Свiдоцтво про вiдповiднiсть 
системи контролю якостi № 0248  
вiд 26.04.2012 р.)





КОДИ
Дата
01.01.2017
Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМЕНI  I. I. ЛЕПСЕ"
за ЄДРПОУ
01374406
Територія
Черкаська область, м.Золотоноша
за КОАТУУ
7110400000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво машин і устатковання для металургії
за КВЕД
28.91
Середня кількість працівників: 156
Адреса, телефон: 19700 Золотоноша, вул. Шевченка, 18, (0237) 5-20-82
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
0
0
    первісна вартість
1001
69
69
    накопичена амортизація
1002
( 69 )
( 69 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
7 051
8 265
    первісна вартість
1011
26 288
27 860
    знос
1012
( 19 237 )
( 19 595 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
7 051
8 265
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
3 711
6 686
Виробничі запаси
1101
2 729
3 543
Незавершене виробництво
1102
444
1 199
Готова продукція
1103
538
1 944
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
5 720
5 992
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
57
43
    з бюджетом
1135
0
251
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
4 381
15
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
273
286
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
273
286
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
6
Усього за розділом II
1195
14 142
13 279
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
21 193
21 544

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
70
70
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
14 756
14 756
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
18
18
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-9 724
-9 045
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
5 120
5 799
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
245
191
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
245
191
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
245
191
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
3 865
4 556
    розрахунками з бюджетом
1620
491
322
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
232
137
    розрахунками з оплати праці
1630
462
756
    одержаними авансами
1635
257
3
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
10 521
9 780
Усього за розділом IІІ
1695
15 828
15 554
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
21 193
21 544

Керівник				Калинюк Вiктор Степанович

Головний бухгалтер			Воропаєва Лариса Петрiвна
КОДИ
Дата
01.01.2017
Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМЕНI  I. I. ЛЕПСЕ"
за ЄДРПОУ
01374406

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
29 064
27 617
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
( 22 800 )
( 23 134 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
6 264
4 483
    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
1 042
1 140
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 5 292 )
( 3 333 )
Витрати на збут
2150
( 234 )
( 149 )
Інші операційні витрати
2180
( 1 025 )
( 798 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
755
1 343
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
0
0
Інші доходи
2240
73
51
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
828
1 394
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-149
0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
679
1 394
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
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
679
1 394
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
15 120
6 720
Витрати на оплату праці
2505
8 612
5 660
Відрахування на соціальні заходи
2510
1 895
2 159
Амортизація
2515
920
442
Інші операційні витрати
2520
2 187
10 673
Разом
2550
28 734
25 654
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
279 720
279 720
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
279 720
279 720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
2,427430
4,983550
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
2,427430
4,983550
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00

Керівник				Калинюк Вiктор Степанович

Головний бухгалтер			Воропаєва Лариса Петрiвна
КОДИ
Дата
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Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМЕНI  I. I. ЛЕПСЕ"
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
30 970
9 747
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
7 210
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
4 038
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
0
0
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 19 575 )
( 7 847 )
Праці
3105
( 7 287 )
( 4 363 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 1 983 )
( 2 146 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 5 745 )
( 2 131 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 20 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 2 721 )
( 619 )
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
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
( 405 )
( 330 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
13
140
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 коштів за звітний період
3400
13
140
Залишок коштів на початок року
3405
273
133
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
286
273
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Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНIСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД IМЕНI  I. I. ЛЕПСЕ"
за ЄДРПОУ
01374406

Звіт про власний капітал
За 2016 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
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
70
0
14 756
18
-9 724
0
0
5 120
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
70
0
14 756
18
-9 724
0
0
5 120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
679
0
0
679
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 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
0
0
0
679
0
0
679
Залишок на кінець року 
4300
70
0
14 756
18
-9 045
0
0
5 799

Керівник				Калинюк Вiктор Степанович

Головний бухгалтер			Воропаєва Лариса Петрiвна
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ

Публiчного акцiонерного товариства 
"Золотонiський машинобудiвний завод iм. I.I. Лепсе" 
за 2016 рiк 

Фiнансовi звiти   Товариства пiдготовленi на основi даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до П(С)БО,  з внесенням  поправок (коригувань), проведенням пере- класифiкацiй   для цiлей надання iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ.

1. ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО

Публiчне акцiонерне товариство "Золотонiський машинобудiвний                                                               завод iм. I.I. Лепсе" є правонаступником державного пiдприємства  "Золотонiський машинобудiвний завод iм. I.I. Лепсе". Приватизацiю проведено згiдно з Указом Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємства" вiд 15 червня 1993 року. 
Свiдоцтво про державну реєстрацiю -  видане за  № 01374406 вiд 25.01.1995 р.,
рiшення     № 146  Золотонiським мiськвиконкомом. Останнi змiни до статуту (нова редакцiя) проведено 11.12.2014 р.
Мiсцезнаходження - 19700, Черкаська область, м. Золотоноша,    вул. Шевченка, 18;
Код ЄДРПОУ- № 01374406.
Акцiонери товариства -  фiзичнi та юридичнi особи;
Основнi  види дiяльностi - виробництво машин i устаткування для металургiї та iнших металевих виробiв.

Продукцiя за 2016 рiк	
	
Обсяг реалiзованої продукцiї (без ПДВ), всього:	29064
з них,  вiдпущено:	
Машин та обладнання для металургiї                            	28032,6
Машин та обладнання для добувної промисловостi                            	406,9
Ремонт i технiчне обслуговування машин i обладнання                               	101,0
Механiчне оброблення металевих виробiв	523,5
	
Витрати на оплату працi 	8612
Вiдрахування на соцiальнi заходи	1895
Середньооблiкова  чисельнiсть (осiб)	156

2. ОСНОВИ НАДАННЯ IНФОРМАЦIЇ 

Фiнансовi звiти   Товариства пiдготовленi на основi даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до П(С)БО,  з внесенням  поправок (коригувань), проведенням перекласифiкацiй   для цiлей надання iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ.
Товариством, датою  переходу на МСФЗ  було  встановлено 01 сiчня 2012 року, за 2012 рiк пiдприємством складалась попередня   звiтнiсть за МСФЗ, а за  2013 рiк подавалась  перша фiнансова звiтнiсть за МСФЗ.





2.1. Концептуальна  основа

Концептуальною основою фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2016 року, є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ  станом на 31.12.2012 року. 
Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк складена вiдповiдно до концептуальної основи  достовiрного подання та  вiдповiдає загальним потребам широкого кола користувачiв у фiнансовiй iнформацiї.   

3.  Облiкова полiтика

3.1. Бухгалтерський облiк

Товариство здiйснює  бухгалтерський  облiк на постiйнiй основi  та складає фiнансову звiтнiсть  вiдповiдно до   нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(С)БО) дотримуючись принципiв i методiв, передбачених  Законом України  "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1999 № 996-ХIY". 
Облiкова полiтика визначена наказом "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику на пiдприємствi" № 04 вiд 28 сiчня 2016 року.
Для обробки облiкових даних пiдприємство частково застосовує журнально - ордерну форму облiку по програмi 1С - Бухгалтерiя, версiя 7.7 . 
Робочий План рахункiв бухгалтерського облiку пiдприємством розроблений з урахуванням положень "Iнструкцiї щодо застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. № 291. 
 
На вимоги Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок" Товариством було проведено розкриття iнформацiї про свою дiяльнiсть  на основi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.

Товариство, в якостi технологiї по  пiдготовцi фiнансової звiтностi по Мiжнародних стандартах обрало трансформацiю звiтностi, яка складена за Нацiональними   Положеннями (стандартами) бухгалтерського  облiку. 
Рiзницi,  якi  виникли внаслiдок застосування вимог МСФЗ до операцiй та подiй при складаннi балансу  на  дату  переходу  на МСФЗ,  вiдображено  у  складi нерозподiленого прибутку (збитку) або iнших складових власного капiталу.

Узгодження власного капiталу  станом на початок i кiнець 2016 року: 


Стаття балансу	Код рядка	На 31.12.2016 р.
		За МСФЗ	За ПСБО	Вiдхилення
1	2	6	7	8
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї	1005	-	1856	-1856
За МСФЗ вказана стаття в переквалiфiкована в статтю  основнi засоби	 	-	-1856	-1856
Основнi засоби	 			
залишкова вартiсть	1010	8266	6499	1767
первiсна вартiсть	1011	27860	26093	1767
знос	1012	19594	19594	-
Збiльшення за рахунок переквалiфiкацiї статтi незавершенi капiтальнi iнвестицiї	 		1787	1787
Зменшення за рахунок списання вартостi МНА	 		-20	-20

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	1155	15	20	-5
Переквалiфiкована частина податкового кредиту в статтю iнша поточна кредиторська заборгованiсть ряд. 1690			-5	-5

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)	1420	-9045	-8950	95
Вiднесено (вiдкориговано) за рахунок  прибутку  статтi, якi пiдлягають уточненню в зв'язку з трансформацiєю в МСФЗ, значення зазначенi в вiдхиленнях даної таблицi	 		95	95

3.2. Попереднi оцiнки керiвництва Товариства

Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ вимагає вiд керiвництва здiйснення попереднiх оцiнок й припущень, якi мають вплив на суми, що представленi у фiнансових звiтах. Через властиву цим оцiнкам неточнiсть, фактичнi результати, якi вiдображаються в наступних перiодах, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Межа суттєвостi встановлена керiвництвом Пiдприємства на рiвнi 10 тисяч гривень.

3.3. Валюта оцiнки та подання 

Основним економiчним середовищем  Товариства, в якiй здiйснюється генерацiя та витрати грошових коштiв є Україна. Валюта, яка має вплив на цiни продажу продукцiї, на трудовi, матерiальнi та iншi витрати Товариства - є українська гривня.

3.4. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає  стороною контрактних положень  щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
"	грошовi кошти;
"	iнвестицiї, утримуванi до погашення - облiгацiї та векселя;
"	дебiторська заборгованiсть;
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи зобов'язання. 
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

3.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти

Грошовi кошти складаються  з готiвки в касi та на рахунках в банках.
3.6. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiдображається Товариством за чистою вартiстю реалiзацiї. Заборгованiсть, яка виражена в iноземнiй валютi, переведена у валюту звiтностi вiдповiдно до МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв". Прибутки та збитки, що виникли в результатi такого перерахування вiдображенi у Звiтi про сукупний дохiд.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за первiсною договiрною вартiстю з урахуванням ПДВ та за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величина сумнiвних боргiв визначається виходячи з частки безнадiйних боргiв у чистому доходi вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) на умовах наступної оплати та на основi платоспроможностi окремих дебiторiв. 
Витрати, що сплаченi авансом враховуються без ПДВ.

3.7. Фiнансовi активи, доступнi для продажу

До фiнансових активiв доступних до продажу вiдносяться  iнвестицiї в акцiї. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного до продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у Звiтi про змiни у власному капiталi.

3.8. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення

До фiнансових активiв,  утримуваних до погашення Товариство вiдносить облiгацiї, акцiї та векселя, що їх пiдприємство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. 

3.9. Основнi  засоби

Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт  основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх в процесi своєї  дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення  адмiнiстративних i соцiально - культурних  функцiй, очiкуваний строк корисного використання  (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянув доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило  використати попередню оцiнку (за П(С)БО) об'єкта основних засобiв як доцiльну собiвартiсть. 
Сума накопиченої амортизацiї виключається з валової балансової вартостi активу. 
Товариство  не визнає  в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнають в тому перiодi, коли вони понесенi.
В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi витрати, якi в подальшому задовольняють критерiям визнання активу.
Амортизацiя нараховується з  застосуванням  прямолiнiйного методу, а саме рiчна сума амортизацiї визначається вiдношенням  вартостi, яка амортизується  на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв визнається рiвною нулю. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом  термiну їх корисного використання .
Об'єкти незавершеного будiвництва  включаються до складу основних засобiв, але не амортизуються  до моменту вводу їх в експлуатацiю.
Вaртiсний критерiй розмежування предметiв, щo входять дo складу МНМА  становить з 01.09.2015 року 6000 гривень (до цiєї дати 2500 грн.)

Станом на початок звiтного перiоду термiни корисного використання встановлено для кожного об'єкту основних засобiв, якi об'єднаннi в групи:

Групи основних засобiв	Мiнiмальнi строки корисного використання 
	
Будiвлi 	20 рокiв
Споруди	15 рокiв
Передавальнi пристрої	10 рокiв
Машини та обладнання	5 рокiв
з них електронно - обчислювальна технiка	2 рокiв
Транспортнi засоби	5 рокiв
Iнструмент и, прилади та  iнвентар	4 рокiв
Малоцiннi необоротнi активи	-
Бiблiотечнi фонди	-
Iншi основнi засоби	12 рокiв
 
 3.10. Зменшення корисностi матерiальних та нематерiальних активiв

Товариство  переглядає облiкову вартiсть  своїх матерiальних та нематерiальних активiв, з метою визначення чи є якась ознака того, що користь активу може зменшитися. Таке зменшення  негайно визнається в прибутках чи збитках. Пiсля  визнання збитку вiд зменшення корисностi, амортизацiя матерiальних та нематерiальних активiв коригується.

3.11. Iнвестицiйна нерухомiсть

До iнвестицiйної нерухомостi  вiдносяться власнi  або орендованi на умовах власної оренди  будiвлi, споруди, якi розташовуються на землi для утримування з метою одержання орендних платежiв та/або збiльшення  власного капiталу, а не для виробництва та постачання товарiв, надання послуг, адмiнiстративної мети або продажу в процесi звичайної дiяльностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть у вiдповiдностi до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримує в майбутньому вiд її використання економiчнi вигоди у виглядi орендних платежiв та/або  збiльшення  власного капiталу та її первiсна вартiсть  може бути достовiрно визначена.
Придбана (створена) iнвестицiйна нерухомiсть зараховується на баланс пiдприємства за первiсною вартостi.
Одиницею облiку  є земельнi дiлянки, будiвлi, споруди (їх частини), а також активи, якi утворюють з iнвестицiйною нерухомiстю цiлiсний комплекс i в сукупностi генерують грошовi потоки.
У фiнансовiй звiтностi iнвестицiйна нерухомiсть вiдображається за переоцiненою вартiстю, що дорiвнює  їх справедливiй вартостi на дату переоцiнки за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення їхньої

3.12. Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу

Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Такi активи  оцiнюються i вiдображаються  за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язаних з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується.



3.13. Оренда

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi  на актив, фактично залишаються  у орендодавця, класифiкуються як операцiйна оренда. Оренднi платежi  за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати  на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати включаючи амортизацiю, понесенi  при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.

3.14. Запаси

Запасами Товариство визнає активи, якi вiдповiдають одному з критерiїв:
"	утримуються для продажу в звичайному ходi дiяльностi;
"	перебувають у процесi виробництва для такого продажу;
"	 iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.
Запаси оцiнюються за найменшим з двох показникiв: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 
Одиницею бухгалтерського облiку сировини i матерiалiв є їх найменування.
Не включаються в первiсну вартiсть запасiв, а вiдносяться до витрат того перiоду, в якому вони були придбанi:
-	витрати на збут;
-	понаднормативнi втрати та нестачi;
-	проценти по позикам.
Аналiтичний облiк запасiв органiзовано в розрiзi їх найменування по мiсцях зберiгання.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за  методом середньозваженої собiвартостi. 
Балансова вартiсть реалiзованих запасiв визнається пiдприємством як витрати перiоду, в якому визнається вiдповiдний доход.

3.15. Податок на прибуток

Витрати податку на прибуток представляють загальну суму, що включається для визначення прибутку або збитку за перiод вiдповiдно до поточних та вiдстрочених податкiв. Витрати з податку на прибуток визнаються в Звiтi про сукупний дохiд, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних безпосередньо у складi власного капiталу.
Iншi податки, окрiм податку на прибуток, вiдображаються як компонент операцiйних витрат. 
Поточний податок на прибуток в фiнансових звiтах розраховується вiдповiдно до українського законодавства, чинного на звiтну дату. Поточний податок на прибуток визнається зобов'язанням у сумi, що пiдлягає сплатi. Перевищення сплаченої суми податку над сумою, яка пiдлягала сплатi, визнається дебiторською заборгованiстю.
Вiдстрочений податок на прибуток визнається  вiдповiдно до МСБО 12 "Податок на прибуток". Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом  балансових зобов'язань вiдносно перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв i тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.

Фiнансовi зобов'язання

3.16. Кредити банкiв

Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. 
3.17. Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть вiдображається  за первiсною iсторичною вартiстю з урахуванням ПДВ. Фiнансовi зобов'язання  припиняють вiдображатися у фiнансових звiтах тiльки у випадку, якщо зобов'язання, визначене у вiдповiдному договорi, було виконано, вiдмiнено або термiн його дiї закiнчився. Суми авансiв отриманих у складi кредиторської заборгованостi враховуються без ПДВ.

3.18. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.19. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли пiдприємство має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї та iснує iмовiрнiсть,  що вибуття ресурсiв, котрi  втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi та можна достовiрно оцiнити її суму.
 
3.20. Виплати працiвникам

Товариство здiйснює виплати працiвникам у виглядi  поточних виплат: заробiтної плати, єдиного соцiального внеску, компенсацiї за невикористанi вiдпустки та iнших виплат та нарахувань, якi здiйснюються вiдповiдно до законодавства України.  Нарахована сума  виплати працiвникам за роботу, яку вони виконали протягом звiтного перiоду, визнається поточним зобов'язанням
Товариство здiйснює платежi до Пенсiйного фонду України за ставками та в розмiрах, визначених законодавством України. Нiяких iнших програм пенсiйного забезпечення Товариство не використовує. Будь-якi одноразовi виплати працiвникам, якi виходять на пенсiю, пiдприємство визнає витратами перiоду, в якому вони були здiйсненi.

3.21. Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються Товариством за методом нарахування. 

Доходи визначаються як валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв капiталу. Доходи визнаються за справедливою вартiстю тобто сумою, за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть в операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами.

Витрати  визнаються виходячи з принципу вiдповiдностi  доходiв та витрат зазначеному в Концептуальнiй основi МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" i при цьому :
-	iснує ймовiрнiсть вибуття активiв, що утримують у собi економiчнi вигоди;
-	сума витрат може бути достовiрно визначена.

3.22. Витрати за позиками

Витрати на позики Товариство визнає:
"	вiдсотки за банкiвським овердрафтом, короткостроковими i довгостроковими  кредитами;
"	амортизацiю знижок чи премiй, пов'язаних з позиками;
"	амортизацiю другорядних витрат, пов'язаних з отриманням позик;
"	курсовi рiзницi, якi виникають унаслiдок  отримання позик в iноземнiй валютi, якщо вони розглядаються як коригування витрат на вiдсотки.

Витрати на позики визнаються Товариством як витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi, незалежно вiд використання позики. 

3.23. Операцiї з iноземною валютою

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом НБУ на дату проведення операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються в гривню за вiдповiдним курсом НБУ на дату  балансу. 
На дату балансу немонетарнi статтi, якi оцiнюються  за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, а немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.

3.24. Умовнi зобов'язання та активи

Товариство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не вiддалено. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив  розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. 

РОЗКРИТТЯ  IНФОРМАЦIЇ, ЯКА ПРЕДСТАВЛЕНА У ФIНАНСОВIЙ ЗВIТНОСТI 

4.  ДОХОДИ

4.1. Доходи Товариства, загалом

Рiк, що закiнчився	Вiдсоток до рiвня попереднього року
31.12.2015 р.	31.12.2016 р.	

28808	30179	104,7

Структура доходiв вiд господарської дiяльностi Товариства

4.2. Доходи вiд продажу продукцiї та послуг /в  звiтi про сукупнi прибутки та збитки:
Статтi доходу	Рiк, що закiнчився
	31.12.2015 р.	31.12.2016 р. 
		
Дохiд вiд реалiзацiї основної продукцiї 	27526	28952
Дохiд вiд реалiзацiї послуг	91	112
		
Разом:	27617	29064

4.3. Iншi операцiйнi доходи: 
Статтi доходу	Рiк, що закiнчився
	31.12.2015 р.	31.12.2016 р. 
		
Дохiд вiд реалiзацiї запасiв	599	422
Дохiд вiд орендних операцiй	181	338
iнший операцiйний  доход	360	282
		
Разом:	1140	1042
		
4.4. Iншi доходи:
Статтi доходу	Рiк, що закiнчився
	31.12.2015 р.	31.12.2016 р. 
		
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi	51	73
		
Разом:	51	73

4.5. Iншi фiнансовi доходи 

Статтi доходу	Рiк, що закiнчився  31.12.2015 р.	Рiк, що закiнчився  31.12.2016 р.
		

Разом:	-	-


5. ВИТРАТИ

Витрати Товариства, загалом
Рiк, що закiнчився	Вiдсоток до рiвня попереднього року
31.12.2015 р.	31.12.2016 р. 	

27414	29351	107.1

Структура витрат вiд господарської дiяльностi Товариства

5.1. Собiвартiсть продажу товарiв робiт та послуг 

Показники	Рiк, що закiнчився  31.12.2015 р.	Рiк, що закiнчився  31.12.2016 р.
	
Матерiальнi витрати	6720	15120
Витрати на оплату працi	5660	8612
Вiдрахування на соцiальнi заходи	2159	1895
Амортизацiя	442	920
Iншi операцiйнi витрати	10673	2187
Разом:	25654	28734

5.2. Адмiнiстративнi витрати: 
Статтi витрат	Рiк, що закiнчився
	31.12.2016р. 
	
Амортизацiя	85
Зарплата	2466
Нарахування  на зарплату	479
Резерв вiдпусток	138
Податки	835
Електроенергiя	170
Пiльгова пенсiя	152
Матерiали	87
Страхування	11
Ремонт ОЗ	58
Очиснi	28
Iнформацiйне забезпечення	555
Перiодичнi видання	13
Послуги зв`язку	11
Iншi адмiнiстративнi витрати	204
	
Разом:	5292

5.3. Витрати на збут:

Статтi витрат	Рiк, що закiнчився
	31.12.2016 р. 
	
Зарплата	106
Нарахування  на зарплату	20
Упаковка готової продукцiї	100
Iншi витрати на збут	8
	
Разом:	234

5.4. Iншi операцiйнi витрати 

Стаття  витрат	Рiк, що закiнчився  
31.12.2016 р.
	
  	
Додатковi виплати	45
Утримання гуртожитку	141
Утримання турбаз 	129
Утримання клубу 	5
Утримання медпункту 	3
 Iншi витрати 	98
Собiвартiсть реалiзованих товарiв	380
Штрафи, пенi	224

Разом:	1025

5.5. Фiнансовi витрати 

Стаття  витрат	Рiк, що закiнчився  
31.12.2015 р.	Рiк, що закiнчився  31.12.2016 р.
		
 
Разом:	-	-



5.6. Iншi витрати

Стаття  витрат	Рiк, що закiнчився  
31.12.2015 р.	Рiк, що закiнчився  31.12.2016 р.
		
 
Разом:	-	-

6. ПОДАТКИ

Розрахунки за податками на 31.12.2016 року:

Показник	Нараховано за 
2016 рiк

Податок на прибуток	149
Податок на додану вартiсть	2659
Податок з доходiв фiзосiб	1543
Плата за землю	878
Екологiчний податок,           плата за воду	
30
Вiйськовий збiр	131

Разом:	5390

Податки нарахованi в повному обсязi та сплаченi до бюджету своєчасно.


7. ВIДСТРОЧЕНI ПОДАТКОВI АКТИВИ (ВПА) 

Розрахунок  вiдстрочених податкових активiв або  вiдстрочених податкових зобов'язань по податку на прибуток  не проведений та в балансi не вiдображений.

8. ОСНОВНI  ЗАСОБИ

8.1. Основнi засоби /в звiтi про фiнансовий стан "Баланс"/:

Показники	31.12.2015	31.12.2016

Первiсна вартiсть	26288	27860
Накопичена амортизацiя	19237	19595
Чиста балансова вартiсть	7051	8265
в тому числi по групах:
Земельнi дiлянки	50	50
Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої	5325	5263
Машини та обладнання	1676	2724
Транспортнi засоби	-	6
Iнструмент и, прилади та  iнвентар	-	170
Iншi основнi засоби	-	52
Iншi необоротнi матерiальнi активи	-	-

Середня величина основних засобiв за рiк збiльшилась i складає в 2016 роцi 7658 тис. грн. проти 6853 тис. грн. в 2015 роцi.
Вартiсть основних засобiв (фондоозброєнiсть), яка припадає  на одного працiвника в 2016 роцi складає 53 тис. грн. проти 47 тис. грн.  в 2015 роцi.

8.2. Узагальнена iнформацiя  про наявнiсть та  рух  основних засобiв та зносу:

Залишок на кiнець року
Первiсна вартiсть
Знос

  
Показ-ники	Залишок на початок року	Надiйшло за рiк

	Вибуло за рiк	Нарах, аморт. за рiк	Iншi змiни	Залишок на початок року

	Первiс-на вартiсть	Знос		Первiс-на вартiсть	Знос		Первiс-на вартiсть	Знос	Первiс-на вартiсть	
Знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основнi засоби, всього	

26288	

19237	

1955	

562	

562	

920	

179	

-	

27860	

19595
Земельнi дiлянки	50	-	-	-					50	-	
Будинки i споруди	17751	12426	226	179	179	562	179	-95	17977	12714

Машини i обладнан.	7227	5551	1026	95	95	315		-337	8158	5434
Трансп.
засоби	813	813		225	225		-5	-11	583	577
Iнструм. i
iнвентар	281	281	703	63	63	43	-443	47	478	308
Iншi осн. засоби	166	166					-5	-57	161	109
Малоцiннi необор. активи засоби							453	453	453	453
 
Оцiнка  основних засобiв за справедливою вартiстю не проводилась. Попередню оцiнку (за П(С)БО) об'єкта основних засобiв використано  як доцiльну собiвартiсть. 
Амортизацiя нараховується з  застосуванням  прямолiнiйного методу.
На дату балансу Товариство зробило внутрiшнiй аналiз на предмет зменшення корисностi основних засобiв i визначило, що сума очiкуваного вiдшкодування незначно вiдрiзняється  вiд чистої балансової вартостi основних засобiв. 
Станом на 31.12.2016 року  у складi основних засобiв повнiстю зношенi  основнi засоби складають 5699 тис. грн.  Загальний вiдсоток  зносу основних засобiв на кiнець року складає 70 %, а по такiй  групi,  як транспортнi засоби  100 %. Оновлення (надходження) основних засобiв в 2016 роцi практично не вiдбувалось - склало 7%.

Iнвентаризацiя основних засобiв проведена  станом на 01 листопада   2016 року    згiдно з наказом по пiдприємству i у вiдповiдностi до Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, що затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 року № 69.  Пiд час iнвентаризацiї нестач або псування основних засобiв не встановлено. 
Застосовуючи МСФЗ 1,  при трансформацiї балансу на 01.01.2017 року  по основних засобах,  Товариством було проведено уточнення їх складу i перекласифiкацiя. Оцiнка  основних засобiв за справедливою вартiстю не проводилась. Попередню оцiнку (за П(С)БО) об'єкта основних засобiв використано  як доцiльну собiвартiсть. 

Амортизацiя нараховується з  застосуванням  прямолiнiйного методу.

На дату балансу Товариство зробило внутрiшнiй аналiз на предмет зменшення корисностi основних засобiв i визначило, що сума очiкуваного вiдшкодування незначно вiдрiзняється  вiд чистої балансової вартостi основних засобiв. 

9. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ

9.1. Нематерiальнi активи /в звiтi про фiнансовий стан "Баланс"/:

Показники	31.12.2015	31.12.2016
	
Первiсна вартiсть	69	69
Накопичена амортизацiя	69	69
Чиста балансова вартiсть	0	0
Права користування майном 	22	22
Iншi нематерiальнi активи	47	47
Накопичена амортизацiя	69	69

Чиста балансова вартiсть	0	0

9.2. Узагальнена iнформацiя  про рух та  залишки нематерiальних активiв  та зносу  

Показ-ники	Залишок на 31.12.2015 р.	Надiй -шло 
за рiк	Вибуло за рiк	Нарах. аморт. 
за рiк	Залишок на 31.12.2016 р.

	Первiсна вартiсть	Знос	
	Первiсна вартiсть	Знос	
	Первiсна вартiсть	Знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Не матерi - альнi
активи	

69	

69	

-	

-	

-	

-	

69	

69

Права користув. майном	


22	


22	


-	


-	


-	


-	


22	


22
Iншi немате-  рiальнi активи	



47	



47	



-	



-	



-	



-	



47	



47

Застосовуючи МСФЗ 1 при трансформацiї балансу на 01.01.2016 року  по нематерiальних  активах Товариством  проведенi уточнення їх складу i пере класифiкацiя. Попередню оцiнку (за П(С)БО) об'єкта  нематерiальних активiв використано  як доцiльну собiвартiсть. 
До складу  нематерiальних активiв по статтi "права користування майном" включено право користування землею в с. Коробiвка, Золотонiського району (база вiдпочинку). До складу iнших входить програмне забезпечення.
Нарахування амортизацiї проводилось з  застосуванням  прямолiнiйного методу.

10. ЗАПАСИ

10.1. Вiдомостi, щодо залишкiв запасiв в розрiзi їх  статей у звiтi про фiнансовiй стан
                                                                                                                                   
Показник	на 31.12. 2015 р.	на 31.12. 2016 р.                                                                                       
		
Сировина та матерiали (рахунок 201)                                       	2086	3250
Паливо (рахунок 203)                                                                  	425	70
Запаснi частини (рахунок 207)                                              	142	146
Малоцiннi швидкозношуванi предметiв (рахунок 22)	76	77
Незавершене виробництво	444	1199
Товари (рахунок 28)                                                                      	-	-
Готова продукцiя (рахунок 26)	538	1944

Запаси, всього 	3711	6686

Матерiальнi запаси враховуються по трьох  основних статтях, якi  складаються:
- iз сировини, палива,  запасних частин, малоцiнних швидкозношуваних предметiв;
- iз незавершеного виробництва;
- iз готової продукцiї.
Запаси оцiнюються за  собiвартiстю.
Аналiтичний облiк запасiв органiзовано в розрiзi їх найменування по мiсцях зберiгання.
При вiдпуску запасiв у виробництво, на продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за  методом середньозваженої собiвартостi. 
Проведення iнвентаризацiї запасiв станом на 01 жовтня    2016 року та оформлення її результатiв здiйснено згiдно з наказом по пiдприємству i у вiдповiдностi до Iнструкцiї Мiнiстерства фiнансiв України по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв. Пiд час iнвентаризацiї надлишкiв, нестач або псування запасiв не встановлено. При iнвентаризацiї  були виявленi запаси, якi не використовуються, морально та фiзично зношенi.

11. ТОРГIВЕЛЬНА та IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

11.1. Торгiвельна   дебiторська заборгованiсть 
/в звiтi про фiнансовий стан "Баланс"/:

Показники	31.12.2015	31.12.2016

Дебiторська заборгованiсть покупцiв	5720	5992
Резерв сумнiвних боргiв	-	-
		
Разом:	5720	5992

Згiдно з наказом про облiкову полiтику, Товариство, величину сумнiвних боргiв визначає, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв.
На кiнець  2016 року Товариство резерв сумнiвних боргiв не створювало.
Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi визнання її безнадiйною списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат. 

11.2. Торгiвельна  дебiторська заборгованiсть за категорiями покупцiв: 
Показники	31.12.2015	31.12.2016

Юридичнi особи	5720	5992
Бюджетнi установи	-	-
Фiзичнi особи (населення)	-	-
Резерв сумнiвних боргiв	-	-
Разом:	5720	5992

Зазначена вище, дебiторська заборгованiсть є короткостроковою i  вiдображена в Звiтi за собiвартiстю.

11.3. Торгiвельна   дебiторська заборгованiсть за перiодами погашення:
Показники	31.12.2015	31.12.2016
до 12  мiсяцiв	5716	5992
  вiд 12 до 18 мiсяцiв	4	-
вiд 18 мiсяцiв	-	-
Резерв сумнiвних боргiв	-	-
		
Разом:	5720	5992

11.4. Iнша  поточна    дебiторська заборгованiсть:
Показники	31.12.2015	31.12.2016

Витрати, що сплаченi авансом	57	43
Розрахунки з бюджетом	-	251
Розрахунки за соцстрахуванням	16	15
Iнша  поточна    дебiторська заборгованiсть	4365	6

Разом:	4438	315

11.5. Iнша поточна   дебiторська заборгованiсть за перiодами погашення:

Показники	31.12.2015	31.12.2016

до 12  мiсяцiв	57	315
вiд 12 до 18 мiсяцiв	4381	-
вiд 18 мiсяцiв	-	-

Разом:	4438	315
11.6. Торгiвельна  дебiторська та iнша заборгованостi за контрагентами 
(великi дебiтори): 
Показники	на 31.12.2016

ТОВ "ПромГарантПлюс"	11
ПрАТ "Днiпрогiдромаш"                                                                                              	5928
	
Разом:	5939

Згiдно з розрахунком  строк погашення  дебiторської заборгованостi на початок 2016 року становив 668 днiв, на кiнець 310днiв. 
Iнвентаризацiя (звiрка) розрахункiв з дебiторами  проводилась на 31 грудня   2016 року.  

12. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ

Грошовi кошти /в звiтi про фiнансовий стан "Баланс"/:

Показники	31.12.2015	31.12.2016

Грошi на банкiвських рахунках в нацвалютi	х	х
в тому числi:		
Фiлiя  Промiнвестбанку 		
Фiлiя    "Укрiнбанкбанк"		
Фiлiя   ВАТ "Ощадбанк"	5	14
Фiлiя   ВАТ "Ощадбанк" (лiк. листи)	7	
Укргазбанк	29	3
Приватбанк (депозит)	2	210
Приватбанк	230	59
Грошi у касi		
		
Разом:	273	286

Залишки коштiв, представленi в Звiтi вiдповiдним чином вiдображають усi кошти на рахунках пiдприємства.
Залишки пiдтверджено виписками банка, а по касi - актом iнвентаризацiї.

13. ВЛАСНИЙ  КАПIТАЛ

Власний капiтал - частина в активах пiдприємства, що залишається пiсля вирахування його зобов'язань.
Власний капiтал /в звiтi про фiнансовий стан "Баланс"/:

Показники	31.12.2015	31.12.2016

Зареєстрований капiтал 	70	70
Капiтал у дооцiнках	-	-
Додатковий капiтал	14756	14756
Нерозподiлений прибуток 	-9724	-9045
Резервний капiтал 	18	18
Неоплачений капiтал		
Вилучений капiтал 		

Власний капiтал разом	5120	5799

Заборгованiсть учасникiв Товариства за внесками до статутного капiталу  станом на 31.12.2016 року вiдсутня.
Протягом 2016 року пiдприємство не викуповувало та не реалiзовувало    акцiї власної емiсiї.

13.1. Статутний капiтал

Згiдно установчих документiв Приватного акцiонерного товариства "Золотонiського машинобудiвного заводу iм. I.I. Лепсе"  розмiр   статутного фонду становить 69930 гривень:

Кiлькiсть простих iменних акцiй /штук/	Номiнальна вартiсть
1 акцiї /копiйок/	Розмiр статутного капiталу на 31.12.2014	Розмiр статутного капiталу на 31.12.2013

279720	25	69930	69930
			

Статутний фонд сплачений повнiстю.
Синтетичний та аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться на пiдставi засновницьких документiв, договорiв купiвлi - продажу акцiй та iншої первинної документацiї.

 Частки у статутному капiталi в розрiзi акцiонерiв на 31.12.16 року:

Акцiонери	Частка в статутному фондi       /вiдсоток/

Юридичнi особи з часткою бiльше 10%:	
ТОВ "Енерго-Новацiя"	24.6783
ТОВ "Генекс-Сiстемз"	16.3

Фiзичнi особи з часткою бiльше 10%:	
Кiперман Михайло Юрiйович	24.1798
Куфтирєв Павло В'ячеславович	18.1803
	
Iншi фiзичнi та юридичнi особи	16.6616

Разом:	100.00

13.2. Iнший додатковий капiтал у Звiтi  про власний  капiтал

Показники	31.12.2015	31.12.2016

Дооцiнка активiв	14756	14756
		
Разом:	14756	14756

13.3. Непокритi збитки у Звiтi  про власний  капiтал

Показники	31.12.2015	31.12.2016

Залишок на початок  року до коригування	Х	5120
Змiни облiкової полiтики 	Х	-
Виправлення помилок	х	          
Залишок на початок  пiсля  коригування	х	5120
Отримано збиток за 2016 рiк	1394	679
Залишок на кiнець року	5120	5799

13.4. Резервний капiтал у Звiтi  про власний  капiтал

Згiдно з статутом товариство має формувати резервний капiтал  у розмiрi 15 вiдсоткiв вiд Статутного капiталу, шляхом щорiчних вiдрахувань  вiд чистого прибутку за рiк. До досягнення встановленого розмiру резервного капiталу щорiчнi вiдрахування не можуть бути меншими нiж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку за рiк.
В  2016 роцi  й в  попереднi роки  Товариством резервний капiтал не був сформований. 

13.5. Вилучений капiтал у Звiтi  про власний  капiтал

В 2016 роцi Товариство не проводило викупу власних акцiй (часток) у акцiонерiв з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капiталу) тощо

14. Довгостроковi та короткостроковi зобов'язання i забезпечення 

14.1. Станом на 31.12.2016 року iншi довгостроковi зобов'язання Товариства у Звiтi про фiнансовий стан становлять 191 тис. грн., в тому числi

14.1.1. Довгостроковi забезпечення персоналу у Звiтi про фiнансовий стан

Показники	31.12.2015	31.12.2016

Забезпечення виплат вiдпусток	245	191
		
Разом: 	245	191

14.2. Поточнi  зобов'язання  у Звiтi про фiнансовий стан

Показники	31.12.2015	31.12.2016

Поточнi зобов'язання всього: 	15828	15554
в тому числi:		
Короткостроковi кредити банкiв	-	-
Векселi виданi	-	-
Поточна заборгованiсть:		
- за товари, роботи, послуги	3865	4556
- з бюджетом	491	322
- зi страхування 	232	137
- з оплати працi	462	756
- за одержаними авансами	257	3
Поточнi забезпечення	-	-
Iншi поточнi зобов'язання	10521	9780

14.2.1. Торгiвельна  кредиторська заборгованiсть 

Показники	31.12.2015	31.12.2016

Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 	3865	4556
Аванси отриманi	257	-
		
Разом: 	4122	4556



14.2.2.   Торгiвельна та iнша  кредиторська заборгованостi за контрагентами (великi кредитори)
 
Показники	31.12.2016	Товари, роботи, послуги

ПрАТ "Днiпрогiдромаш"                                                                                              	3501	послуги
ТОВ  "Гавелла"	1025	послуги
Мiськводоканал 	10	послуги

Кредиторська заборгованiсть   вiдображена в Звiтi за собiвартiстю.

Згiдно з розрахунком,  перiод погашення  кредиторської  заборгованостi в 2016 роцi становив 208 днiв проти 81 дня  в 2015 роцi.
Iнвентаризацiя (звiрка) розрахункiв з кредиторами  проводилась на 31 грудня   2016 року 

14.3. Iншi поточнi зобов'язання.

Iншi поточнi зобов'язання включають заборгованiсть по нарахованим вiдсотках та фiнансову допомогу.

Показники	31.12.2016	Iншi поточнi зобов'язання 

ТОВ  "КП Прогрес"                                                                                              	9759	Послуги з iнжинiрингу


14.4.Забезпечення

З метою погашення  витрат на виплату працiвникам вiдпускних Товариством розраховано та створено забезпечення:

Показники	31.12.2015	31.12.2016

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам	245	191

15. Виплати працiвникам

15.1.	Витрати на персонал

Показники	Рiк, що закiнчився
31.12.2015	Рiк, що закiнчився
31.12.2016

Заробiтна плата	462	756
Iншi соцiальнi виплати	232	137
		
Разом:	694	893


16. Умовнi зобов'язання 
Судовi позови. Керiвництво товариства подало судовий позив про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 29.08.2016р. № 0001662200 в сумi 492584 грн. (не враховуючi штрафнi санкцiї та пенi) до Головного управлiння ДФС у Черкаськiй областi. Черкаський окружний адмiнiстративний суд вiдмовив повнiстю у задоволеннi адмiнiстративного позову. Товариство в свою чергу  подало апеляцiйну скаргу на постанову Черкаського окружного  адмiнiстративного  суду вiд 28.12.2016 року  по справi № 823/1908/16 до Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду на загальну суму 615244 грн.
 
Оподаткування. В Українi основним документом, що регулює рiзнi податки, встановленi як центральними, так i мiсцевими органами влади - є Податковий Кодекс України. З моменту його прийняття внесено та продовжують вноситися  поправки та змiни, якi можуть сформувати  як сприятливе середовище, так i призвести до нетипових складнощiв для Товариства та його дiяльностi. Крiм того, Податковi органи, часто довiльно тлумачать аспекти чинного законодавства.  Тому, iмовiрно, пiдприємство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, на втрати для створення додаткових забезпечень  та резервiв. На думку керiвництва, Товариство сплатило  усi податки i тому фiнансова звiтнiсть   не мiстить резервiв пiд податковi збитки. 
Економiчне середовище. Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть,  швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються  українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє  спрямування економiчної полiтики  країни може мати вплив на обсяги виробництва i реалiзацiю активiв, а також на здатнiсть пiдприємства сплачувати  заборгованостi згiдно строкiв погашення. На даний час країна не досягла стабiльностi в своєму розвитку i тому Товариство також,  знаходиться пiд впливом  такої нестабiльностi. 

17.Управлiння ризиками

На Товариство здiйснюють вплив  кредитний  ризик, ризик лiквiдностi, ризик процентної ставки,  валютний ризик.
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

Кредитний ризик. Це ризик фiнансових втрат у випадку невиконання  зобов'язань клiєнтом  або контрагентом  за вiдповiдною угодою. У звiтному перiодi фiнансовi активи пiдприємства, якi пiддаються кредитному ризику, представленi: грошовими коштами (залишки на банкiвських  рахунках), торгiвельною та iншою дебiторською заборгованiстю.
Рiвнi кредитного ризику станом на 31.12 2016 року наступнi:

Показники	31.12.2016 р.
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 	5992
Iнша  поточна    дебiторська заборгованiсть	315
Грошi на банкiвських рахунках i в касi	286
Разом кредитний ризик:	6592

Кредитний ризик пiдприємства переважно вiдноситься до торгiвельної дебiторської заборгованостi з клiєнтами (споживачами послуг) i тому схильнiсть до кредитного ризику  у бiльшiй мiрi залежить вiд особливостей кожного клiєнта. Кредитний ризик  контролюється  та аналiзується на пiдставi  окремо взятих випадкiв. Найбiльш високим вiн являється  з клiєнтами - ПрАТ "Днiпрогiдромаш"   за продукцiю. Так, станом на 31.12.2016 року заборгованiсть ПрАТ "Днiпрогiдромаш"    перед товариством становить 5928 тис. грн., що  складає  98.93  вiдсоткiв.

Ризик лiквiдностi - це ризик невиконання Товариством своїх фiнансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Пiдхiд керiвництва до управлiння  лiквiднiстю полягає в забезпеченнi, у можливих межах, постiйної наявностi на пiдприємствi вiдповiдної лiквiдностi, яка б дозволяла вiдповiдати за його зобов'язаннями своєчасно (як в нормальних умовах, так i у випадку виникнення нестандартних ситуацiй), уникаючи неприйнятних  збиткiв або ризику втрати репутацiї.
Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиком лiквiдностi повнiстю несе управлiнський персонал Товариства. Для забезпечення  виконання показникiв бюджету, за здiйсненням контролю за платежами  в структурi фiнансового вiддiлу створена бюджетна група.
Зроблений аналiз щодо платежiв за фiнансовими зобов'язаннями пiдприємства вказує на  незадовiльний стан показникiв лiквiдностi. Чистий оборотний капiтал має вiд'ємне значення  -2126 тис. грн.   i пiдприємство не спроможне розрахуватися за своїми зобов'язаннями якщо навiть    мобiлiзує всi свої активи. 

Показник	значення	Оптимальне  значення
	31.12.14	31.12.15	31.12.16	
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi	
0.02	
0.03	
0.02	0.25-0.5
Збiльшення
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)	
0.55	
0.63	
0.85	1.0-2.0
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi	
0.04	
0.44	
0.42	0,6-0,8
Чистий оборотний капiтал  (тис. грн.)	
-2448	
-1686	
-2275	
>0 Збiльшення

Ризик процентної ставки. Пiдприємства в значної  мiрi залежить вiд залученого капiталу, а саме кредитiв i тому  на отриманi пiдприємством кредити та позики можливе коливання  процентних ставок, що може негативно вплинути на фiнансовi результати Товариства.

 Валютний ризик. Схильнiсть  Товариства до впливу валютного ризику визначається  частиною фiнансових iнструментiв, але на кiнець 2016 року грошових коштiв представлених у iноземнiй  валютi не було. 
Управлiння капiталом. Вiдносно управлiння  капiталом основним завданням є забезпечення нормального рiвня  достатностi капiталу. Контроль здiйснюється  за допомогою аналiзу показникiв фiнансової стабiльностi, якi характеризуються наступними даними: 
Показник	значення	Оптимальне  значення
	31.12.14	31.12.15	31.12.16	
Коефiцiєнт платоспроможностi (автономностi)	
0.38	
0.24	
0.27	
> 0.5
Коефiцiєнт фiнансування	1.60	3.14	2.71	<1 зменшення
Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами	
-0.45	
-0.11	
-0.15	>0,1
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу	
-0.67	
-0.33	
      -0.39	>0 збiльшення

Показники вказують на незадовiльний стан платоспроможностi Товариства в зв'язку з значним ростом зобов'язань та зменшенням власного капiталу.



18. Чистi активи пiдприємства

Показники	на 31.12.2015	на 31.12.2016
		
1. Активи	21193	21544
2. Забезпечення	245	191
3. Зобов'язання	15828	15554
4. Вартiсть чистих активiв (1-2-3)	5120	5799
5. Статутний капiтал	70	70
6. Перевищення вартостi чистих активiв над статутним капiталом (4- 5)	5050	5729

Перевищення чистих активiв над статутним капiталом в 2016 роцi збiльшилося на 679 тис. грн. i склало 5729 тис. грн

19.	Операцiї з пов'язаними сторонами

Пов'язанi сторони
До перелiку пов'язаних сторiн, якi  прямо 	контролюють та    мають долю в суб'єктi господарювання, що надає їм значний вплив на суб'єкт господарювання належать:

Акцiонери Товариства:
Акцiонери	Частка в статутному капiталi (%)

ТОВ "Енерго-Новацiя"	24.6783
1-ша фiзи   ТОВ "Генекс-Сiстемз"	16.3
Кiперман Михайло Юрiйович	24.1798
Куфтирєв Павло В'ячеславович	18.1803

Разом:	83,3384

Голова та члени Наглядової ради Товариства:
ПIБ	Посада

1. Дятченко Володимир Миколайович	Голова Наглядової ради
2. Кiперман Михайло Юрiйович	Замiсник голови Наглядової ради
3. Алимов Генадiй Iванович 	член Наглядової  ради
4. Куфтирєв Павло Вячеславович	член Наглядової  ради
5. Луцик Олександр Олексiйович	член Наглядової  ради
	
	

Член наглядової ради Товариства Алимов Геннадiй Iванович має значний вплив на дiяльнiсть товариства опосередковано через основного замовника i постачальника "Днiпрогiдромаш", є його директором.

-	Ревiзiйна комiсiя АТ:
ПIБ	Посада
Попова Наталя Миколаївна	Голова ревiзiйної комiсiї
Селянко Наталiя Василiвна 	Член ревiзiйної комiсiї
Топал Алла Iванiвна	Член ревiзiйної комiсiї
	

В  2016 роцi укладення  угод та їх  виконання з пов'язаними сторонами здiйснювалося на загальних  умовах та по звичайних цiнах. Операцiї з пов'язаними сторонами повно та достовiрно представленi в фiнансовiй звiтностi.

20. Безперервнiсть

В 2016 роцi пiдприємство мало портфель замовлень в розмiрi  29064 тис. грн.
Для забезпечення достатнiх  обсягiв на 2017 рiк пiдприємство має необхiдну виробничу базу, матерiальнi та трудовi ресурси. Плануємо розробку i впровадження в виробництво нових видiв продукцiї. Для розширення ринкiв збуту проводиться пошук нових замовникiв своєї продукцiї в рiзних частинах свiту. 
Висловлює свою впевненiсть, що пiдприємство i у подальшому продовжуватиме свою дiяльнiсть i не має намiрiв  припиняти її.  

21. Подiї пiсля дати балансу

Згiдно з вимогами МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" керiвництво Товариства повiдомляє, що  пiсля дати балансу не вiдбулося суттєвих подiй,  якi значно вплинули на стан активiв та зобов'язань та потребували коригування або розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах Товариства.


Директор ПАТ
"Золотонiський машинобудiвний  
  завод iм. I.I. Лепсе"                                                                                     В.С. Калинюк


Головний бухгалтер                                                                                       Л.П. Воропаєва                 



 



