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

Фомiчов Володимир Давидович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

19.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
04012425
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 01013, м. Київ, Хутiр Острiв, вул. Камишинська, 4
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 285-95-33 (044) 285-95-33
6. Електронна поштова адреса
management@abz.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" 74 (2579)

19.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.abz.kiev.ua в мережі Інтернет 18.04.2017
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

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

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

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 включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
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
1. У Емiтента вiдсутнi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. 2. Емiтент не приймав
участi у створеннi юридичних осiб. 3. Корпоративний секретар не обирався (не призначався). 4.
Емiтент не користується послугами рейтингового агентства. 5. Дивiденди у звiтному перiодi не
нараховувались та не виплачувались. 6. Процентнi облiгацiї у звiтному перiодi не випускались.
7. Дисконтнi облiгацiї у звiтному перiодi не випускались. 8. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї у
звiтному перiодi не випускались. 9. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї (крiм
iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) у звiтному перiодi не
випускались. 10. Похiднi цiннi папери у звiтному перiодi не випускались. 11. Викуп власних
акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. 12. Зобов'язання емiтента (за кожним
кредитом) вiдсутнi. 13. Зобов'язання емiтента (за кожним випуском облiгацiй) вiдсутнi. 14.

Зобов'язання емiтента (за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права) вiдсутнi. 15.
Зобов'язання емiтента (за iпотечними цiнними паперами) вiдсутнi. 16. Зобов'язання емiтента (за
сертифiкатами ФОН) вiдсутнi. 17. Зобов'язання емiтента (за iншими цiнними паперами (у тому
числi за похiдними цiнними паперами)) вiдсутнi. 18. Рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв не приймалось. 19. Рiшення про надання згоди на вчинення
значних правочинiв не приймалось. 20. Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв,
щодо яких є заiнтересованiсть, не приймалось. 21. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим
методом) не надається, оскiльки у складi рiчної iнформацiї надано звiт про рух грошових
коштiв, розрахований за прямим методом.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АБ 848984
3. Дата проведення державної реєстрації
08.07.1997
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
924170
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
150
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.63 Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання
23.52 Виробництво вапна та гiпсових сумiшей
42.11 Будiвництво дорiг i автострад
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"
2) МФО банку
328209
3) поточний рахунок
26002010042402
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"
5) МФО банку
328209
6) поточний рахунок

26002010042402

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)

ПАТ "ХК "Київмiськбуд"

23527052

01010Україна м. Київ вул.
Суворова, 4/6

29.9999

КМП "Iнжбудсервiс"

21518343

03039Україна м. Київ пр-т
Червонозоряний, 119

15.4476

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)

583 фiзичнi особи

д/н д/н д/н

54.5525

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куранов Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ВБФ "МЖК-Буд", заступник директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про наглядову раду.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Обрано на посаду 24.04.2014 р. строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 17, загальний
стаж роботи (рокiв) - 20. Попередня посада: ТОВ "ВБФ "МЖК-Буд", заступник директора.

Посадова особа займає посаду директора у ТОВ "БФ "МЖК-Буд". Посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Онiщенко Андрiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Базова вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "АБЗ", начальник вiддiлу ВЕД
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про наглядову раду.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Обрано на посаду 24.04.2014 р. строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 6, загальний стаж
роботи (рокiв) - 12. Попередня посада: ПАТ "АБЗ", начальник вiддiлу ВЕД. Посадова особа займає
посаду начальника вiддiлу ВЕД у ПАТ "АБЗ" та посаду директора у ТОВ "Експертцементмайстербуд". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Григораш Сергiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1965

5) освіта**
Середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "АБЗ", головний механiк
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про наглядову раду.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Обрано на посаду 24.04.2014 р. строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 10, загальний
стаж роботи (рокiв) - 35. Попередня посада: ВАТ "АБЗ", головний механiк. Посадова особа займає
посаду головного механiка у ПАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Герасименко Тетяна Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "АБЗ", бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про ревiзiйну комiсiю.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 9,

загальний стаж роботи (рокiв) - 29. Попередня посада: ПАТ "АБЗ", бухгалтер. Посадова особа
призначена черговими загальними зборами 26.04.2012 р. на 3 роки, повноваження продовжено за
рiшенням чергових загальних зборiв 28.04.2015 р. на 3 роки. Посадова особа займає посаду
бухгалтера у ПАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мамчур Людмила Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "АБЗ", головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.1992 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Додаткова
винагорода, крiм заробiтної плати, в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента
не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної плати). Змiн у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 21,
загальний стаж роботи (рокiв) - 45. Попередня посада: ВАТ "АБЗ". Посадова особа призначена
26.05.1992 р. безстроково. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Загладько Анастасiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н

4) рік народження**
1989
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Леюр", юрист.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про ревiзiйну комiсiю.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 3,
загальний стаж роботи (рокiв) - 10. Попередня посада: ТОВ "Леюр", юрист. Посадова особа
призначена черговими загальними зборами 26.04.2012 р. на 3 роки, повноваження продовжено за
рiшенням чергових загальних зборiв 28.04.2015 р. на 3 роки. Посадова особа займає посаду
юрисконсульта в ПП "Будпостач". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Виборова Валентина Євгенiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1949
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Дослiдний завод спецелектрометалургiї IЕЗ iм. Є.О. Патона АН УРСР , бухгалтер 2 кат.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2012 3 роки
9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про ревiзiйну комiсiю.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 25,
загальний стаж роботи (рокiв) - 51. Попередня посада: Дослiдний завод спецелектрометалургiї IЕЗ
iм. Є.О. Патона АН УРСР , бухгалтер 2 кат. Посадова особа призначена черговими загальними
зборами 26.04.2012 р. на 3 роки, повноваження продовжено за рiшенням чергових загальних
зборiв 28.04.2015 р. на 3 роки. Посадова особа займає посаду заступника головного бухгалтера у
ПАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
КМП "Iнжбудсервiс"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 21518343 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про наглядову раду.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.
Обрано на посаду 24.04.2014 р. строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини, стаж керiвної роботи, попереднi посади вiдсутнi, оскiльки посадовою особою є
юридична особа.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фомiчов Володимир Давидович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "АБЗ", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про виконавчий орган.
Додаткова винагорода, крiм заробiтної плати, в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi
емiтента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної
плати). Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи
(рокiв) - 21, загальний стаж роботи (рокiв) - 44. Попередня посада: ВАТ "АБЗ", директор.
Посадова особа призначена загальними зборами 15.04.2011 безстроково. Посадова особа не
працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фомiчов Iгор Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Укрдорресурс", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про виконавчий орган.
Додаткова винагорода, крiм заробiтної плати, в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi
емiтента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної
плати). Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи
(рокiв) - 14, загальний стаж роботи (рокiв) - 16. Попередня посада: ТОВ "Укрдорресурс",
директор. Посадова особа призначена загальними зборами 15.04.2011 строком на 5 рокiв,
повноваження продовженi Наглядовою радою 15.04.2016 р. строком на 5 рокiв. Посадова особа
займає посаду заступника Голови правлiння у ПАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Загладько Вiктор Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "АБЗ", заступник директора з виробництва.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2016 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про виконавчий орган.
Додаткова винагорода, крiм заробiтної плати, в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi
емiтента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної
плати). Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи
(рокiв) - 20, загальний стаж роботи (рокiв) - 36. Попередня посада: ВАТ "АБЗ", заступник
директора з виробництва. Посадова особа призначена загальними зборами 15.04.2011 строком на 5
рокiв, повноваження продовженi Наглядовою радою 15.04.2016 р. строком на 5 рокiв. Посадова
особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Литовко Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "АБЗ", головний iнженер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2016 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про виконавчий орган.
Додаткова винагорода, крiм заробiтної плати, в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi
емiтента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної
плати). Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи
(рокiв) - 19, загальний стаж роботи (рокiв) - 38. Попередня посада: ВАТ "АБЗ", головний iнженер.
Посадова особа призначена загальними зборами 15.04.2011 строком на 5 рокiв, повноваження
продовженi Наглядовою радою 15.04.2016 р. строком на 5 рокiв. Посадова особа займає посаду
головного iнженера у ПАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мамчур Людмила Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1954
5) освіта**

Середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "АБЗ", головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2016 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про виконавчий орган.
Додаткова винагорода, крiм заробiтної плати, в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi
емiтента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної
плати). Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи
(рокiв) - 21, загальний стаж роботи (рокiв) - 45. Попередня посада: ВАТ "АБЗ". Посадова особа
призначена загальними зборами 15.04.2011 строком на 5 рокiв, повноваження продовженi
Наглядовою радою 15.04.2016 р. строком на 5 рокiв. Посадова особа займає посаду головного
бухгалтера у ПАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Паспортні дані фізичної
Прізвище, ім'я, по батькові
особи (серія, номер, дата
посадової особи або повне
видачі, орган, який видав)*
найменування юридичної
або код за ЄДРПОУ
особи
юридичної особи

Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
Наглядової
ради

Куранов Володимир
Миколайович

д/н д/н д/н

2

0.00005

2

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Онiщенко Андрiй Iванович

д/н д/н д/н

2

0.00005

2

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Григораш Сергiй
Володимирович

д/н д/н д/н

3000

0.08

3000

0

0

0

Член
Наглядової
ради

КМП "Iнжбудсервiс"

д/н 21518343 д/н

571050

15.4476

571050

0

0

0

Голова
Правлiння

Фомiчов Володимир
Давидович

д/н д/н д/н

321795

8.7

321795

0

0

0

Член
Правлiння

Фомiчов Iгор
Володимирович

д/н д/н д/н

525159

14.2062

525159

0

0

0

Член
Правлiння

Загладько Вiктор
Степанович

д/н д/н д/н

125824

3.4

125824

0

0

0

Член
Правлiння

Литовко Володимир
Володимирович

д/н д/н д/н

123286

3.34

123286

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Герасименко Тетяна
Петрiвна

д/н д/н д/н

10

0.0003

10

0

0

0

Головний
бухгалтер

Мамчур Людмила Iванiвна

д/н д/н д/н

9968

0.27

9968

0

0

0

Член

Загладько Анастасiя

д/н д/н д/н

423

0.0114

423

0

0

0

Ревiзiйної
комiсiї
Член
Ревiзiйної
комiсiї

Вiкторiвна
Виборова Валентина
Євгенiвна

д/н д/н д/н
Усього

10

0.0003

10

0

0

0

1680529

45.4559

1680529

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

КМП
"Iнжбудсервiс"

03039 Україна м. Київ
21518343 Голосiївський м. Київ пр-т
Червонозоряний, 119

ПАТ "ХК
"Київмiськбуд"

23527052

01010 Україна
Печерський м. Київ вул.
Суворова, 4/6

Прізвище, ім'я, по Серія, номер, дата видачі паспорта,
батькові фізичної найменування органу, який видав
особи*
паспорт**
фiзична особа

д/н д/н д/н
Усього

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

571050

15.4476

1109000

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

16.8494

571050

0

0

0

29.9999

32.7223

1109000

0

0

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

525159

14.2062

2205209

59.6537

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

15.4954

525159

0

0

0

65.0671

2205209

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
28.04.2016
67.21
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття
рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняття рiшень з
питань порядку проведення рiчних загальних зборiв. 3. Звiт Правлiння про результати дiяльностi
Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Звiт Наглядової ради
Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї за
пiдсумками дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6.
Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку
(покриття збиткiв) за 2015 рiк. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного:
збори скликанi Наглядовою радою Товариства, порядок денний затверджений Наглядовою радою
Товариства, пропозицiй до порядку денного не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення
ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: збори рiчнi. Результати розгляду питань порядку денного: 1.
Обрано Лiчильну комiсiю у складi Голови комiсiї Костюк С. В. та членiв комiсiї Мичак А. В. та
Павлюк I. О. 2. Обрано Головою зборiв Нагорного А. В., секретарем Романенко М. Ф., затверджено
регламент проведення зборiв. 3. Затверджено звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства за
2015 рiк. 4. Затверджено звiт Наглядової ради за 2015 рiк. 5. Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї за
пiдсумками дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 6. Затверджено рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. 7.
Прийнято рiшення отриманий за 2015 рiк прибуток направити на розвиток Товариства. Причини,
чому загальнi збори не вiдбулися: збори вiдбулись.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2092
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Депозитарiй, що обслуговує випуск цiнних паперiв Емiтента.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АРТ-КАПIТАЛ Кастодi"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30784585

Місцезнаходження

03151 Україна м. Київ Солом'янський м. Київ вул. Народного
Ополчення, 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ 185017
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.10.2012

Міжміський код та телефон

(044) 490-51-85

Факс

(044) 490-51-85

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Зберiгач, з яким Емiтент уклав договiр про вiдкриття рахункiв у
цiнних паперах при здiйсненнi дематерiалiзацiї випуску.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Нюанс-Аудит"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30303488

Місцезнаходження

02125 Україна м. Київ Днiпровський м. Київ пр-т Визволителiв, 3, оф.
7

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2085
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

(044) 516-51-60

Факс

(044) 536-16-50

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Аудиторська фiрма, що здiйснює перевiрки фiнансової звiтностi
Емiтента.

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10/10/1/10

Територiальне
управлiння
ДКЦПФР в м.
Києвi та Київськiй
обл.

UA4000156459

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

3696680

924170

100

11.03.2010

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента на
внутрiшнiх органiзованих ринках не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:
торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх органiзованих ринках не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних
паперiв емiтента на фондових бiржах: фактiв лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi не було. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї у
звiтному перiодi не було. Спосiб розмiщення: розмiщення цiнних паперiв у звiтному перiодi не було.

XI. Опис бізнесу
ПАТ "АБЗ" створене у процесi приведення дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України
"Про акцiонернi товариства" шляхом змiни найменування iз ВАТ "АБЗ", яке було засноване згiдно
з наказом Управлiння комунального майна м. Києва вiд 15.05.1995 р. №50 шляхом перетворення
Державного пiдприємства "Асфальтобетонний завод" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно
до Указу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15.06.1993 року
№210/93 та випуску акцiй на повну вартiсть майна, визначену згiдно з його оцiнкою, здiйсненою в
процесi приватизацiї. В мiстi Києвi пiдприємство створене в червнi 1934 року. Завод
спецiалiзується на виготовленнi асфальтобетонної сумiшi по декiлькох рецептах, гасiнню вапна,
виготовленню вапняного тiста та молока. На данiй територiї завод введений в дiю в серпнi 1973
року. Пiсля повної реконструкцiї всiєї технологiї на базi змiшувачiв Кременчузького заводу,
вперше 2-го серпня 1973 року була виготовлена асфальтобетонна сумiш. Основною продукцiєю
пiдприємства є асфальтобетонна сумiш, питома вага якої в загальному обсязi товарної продукцiї
складає 99%.
Вищим органом Емiтента є загальнi збори акцiонерiв. Iнтереси акцiонерiв мiж проведенням
загальних зборiв представляє Наглядова рада, яка контролює дясльнiсть Виконавчого органу
Емiтента - Правлiння. Правлiння керує поточною дiяльнiстю Товариства i всiх його одинадцяти
структурних пiдроздiлiв, а саме: заводоуправлiння, лабораторiї, вiддiлу маркетинну та збуту,
ремонтно-механiчного цеху, паросилового цеху, електроцеху, цеху гасiння вапна та транспортної
дiльницi, цеху асфальтобетону, будiвельної дiльницi, гаражу та охорони.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 150 Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 2 Чисельнiсть
працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 1. Фонд
заробiтної плати у звiтному перiодi склав 26 111 тис. грн. i збiльшився на 12 726 тис. грн. у
порiвняннi iз попереднiм звiтним перiодом. Кадрова програма не ведеться.
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї не надходили.
Ведення бухгалтерського облiку в перiодi, що перевiрявся, на пiдприємствi здiйснювалось у
вiдповiдностi до вимог Закону України вiд 16.07.99р. № 996-Х1V "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi", положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших
нормативно-правових актiв України. Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в
перiодi, що перевiрявся, грунтувалась вiдповiдно до облiкової полiтики, що затверджена наказом
Публiчного акцiонерного товариства "Асфальтобетонний завод" № 237 вiд 31.12.2004 року.
Протягом звiтного року облiкова полiтика пiдприємства залишалася незмiнною. Стан та ведення
бухгалтерського облiку Замовника у звiтному роцi вiдповiдають вимогам чинного законодавства
України. Статтi фiнансових звiтiв за звiтний рiк вiдображають данi аналiтичного та синтетичного
облiку.
Основним видом дiяльностi Емiтента є виробництво готових для використання асфальтобетонних

сумiшей. Пiдриємство випускало у звiтному перiодi наступнi асфальтобетонну сумiш та вапняне
тiсто та молоко. Основними замовниками продукцiї є: ПП "Арпа", ТОВ "Ягуар", ТОВ "Максiгран",
ПАТ "Будiнженермережа-5.
За останнi 5 рокiв придбано активiв на суму 21 800 тис. грн, вiдчужено на суму 609 тис. грн.
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради чи виконавчого органу,
афiлiйованими особами у звiтному перiодi не укладались.
Основнi засоби Емiтента знаходяться за його мiсцезнаходженням. Обмеження на використання
майна емiтента вiдсутнi. Детальнi вiдомостi про основнi засоби Емiтента наведенi у формi
"Iнформацiя про основнi засоби".
Проблемами, що впливають на дiяльнiсть Емiтента, є недостатнiсть обiгових коштiв, кризовi
явища в економiцi країни, великий обсяг обов'язкових платежiв та зборiв, невисока
платоспроможнiсть покупцiв продукцiї Емiтента, вiдсутнiсть постiйних обсягiв (неритмiчнiсть, а
як наслiдок - зменшення обсягiв виробництва, оскiльки специфiка основної продукцiї не дає
можливостi зберiгання виготовленої продукцiї) придбання продукцiї покупцями.
У звiтному перiодi сплачено штрафних санкцiй на суму 15 тис. грн.
Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть за разунок власних коштiв, за необхiдностi залучаючи
короткотермiновi кредити фiнансових установ. За необхiдностi кредитування, сплату суми
кредиту, вiдсоткiв за використання кредитних коштiв, тощо, також здiйснює Емiтент. Iншого
фiнансування - бюджетного, незворотньої фiнансової допомоги, тощо - Емiтент не отримує
Станом на кiнець звiтного перiоду у Емiтента укладено, але не виконано договорiв: - за
дебiторською заборгованiстю на суму 8 964 тис. грн. - за кредиторською заборгованiстю - на суму
7 793,5 тис. грн.
В планах дiяльностi Емiтента на 2017 рiк є збiльшення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї
пiдприємства.
Емiтент здiйснює дослiдження та розробки з питань введення в єксплуатацiю i використання
нових видiв асфальтобетонних сумiшей з додаванням полiмерних домiшок.
Судовi справи, стороною яких виступає Емiтент, вiдсутнi.
д/н

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

19698

30011

0

0

19698

30011

будівлі та
споруди

10167

17329

0

0

10167

17329

машини та
обладнання

7988

11212

0

0

7988

11212

транспортні
засоби

1301

1408

0

0

1301

1408

0

0

0

0

0

0

242

62

0

0

242

62

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

19698

30011

0

0

19698

30011

Найменування
основних засобів

земельні ділянки
інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): група 3 - 20 рокiв,
група 4 - 5 рокiв (2 роки - для комп'ютерної технiки), група 5 - 5 рокiв, група 6 - 4 роки, група 9 12 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв: 74 426 тис. грн. станом на кiнець звiтного перiоду.
Ступiнь зносу основних засобiв: 59,71% Ступiнь використання основних засобiв: 100% Сума
нарахованого зносу: 44 439 тис. грн. станом на кiнець звiтного перiоду. Суттєвi змiни у вартостi
основних засобiв зумовленi: придбанням основних засобiв (автомобiль), полiпшенням основних
засобiв (модернiзовано установку нижнього зливу, кожухотрубчатий теплообмiнник,
бiтумосховище №1 та парокотельну). Iнформацiя про всi обмеження на використання майна
емiтента: вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

62755

48606

Статутний капітал
(тис. грн.)

924

924

Скоригований

924

924

статутний капітал
(тис. грн)
Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний
перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного
перiоду становить 61831 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та
скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 61831 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
попереднього перiоду становить 47682 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить
47682 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Види зобов'язань
Кредити банку

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

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1721

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

9489

X

X

Усього зобов'язань

X

11210

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

д/н

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
№
з/п

Основний вид
продукції

1

2

у натуральній
у грошовій
формі
формі
(фізична од.
(тис.грн.)
вим.)
3

4

Обсяг реалізованої продукції

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції
5

у натуральній
у
у відсотках до
формі
грошовій
всієї
(фізична од. формі (тіс. реалізованої
вим.)
грн.)
продукції
6

7

8

1

Асфальтобетонна
сумiш

тонн

229824.5

99

тонн

229824.5

99

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина i матерiали

78

2

Загальновиробничi витрати

12

3

Паливо

8

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

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

15.04.2016

15.04.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
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**

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Аудиторська
фiрма «Нюанс-Аудит»
30303488
м. Київ, пр-т Визволителiв, 3, офiс 7
2085 30.03.2001
д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)
Правлiнню Публiчного акцiонерного товариства «Асфальтобетонний завод» Акцiонерам Публiчного акцiонерного
товариства «Асфальтобетонний завод» Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку А У Д И Т О Р С Ь К
И Й В И С Н О В О К (З В I Т Н Е З А Л Е Ж Н О Г О А У Д И Т О Р А) щодо фiнансової звiтностi Публiчного
акцiонерного товариства «Асфальтобетонний завод» станом на 31.12.2016 року КИЇВ - 2017 1. ЗАГАЛЬНI
ВIДОМОСТI ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ. 1.1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА. Найменування емiтента:
Публiчне акцiонерне товариство «Асфальтобетонний завод» Код ЄДРПОУ: 04012425 Органiзацiйно-правова форма
емiтента: Публiчне акцiонерне товариство № свiдоцтва про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) та дата видачi
свiдоцтва: № 10681050006000706 вiд 08.07.1997 року. Дата внесення змiн до установчих документiв: 15.04.2011 року
згiдно протоколу загальних зборiв №16 вiд 15.04.2011 року. Юридична адреса та мiсцезнаходження: 01013, Україна,
м. Київ, вул. Камишинська, 4 Телефон: 285-95-33 Основнi види дiяльностi: 23.63 – Виробництво бетонних розчинiв,
готових для використання; 23.52 – Виробництво вапна та гiпсових сумiшей. Перелiк осiб, що мають у статутному
капiталi емiтента частку, що перевищує 10%: № п/п Код ЄДРПОУ, iдентифiкацiйний код Найменування, П.I.Б.
Кiлькiсть акцiй Частина у статутному фондi,% 1 21518343 КМП «Iнжбудсервiс» 571050 15,44 2 2976910018 Фомiчов
I.В. 525129 14,20 3 23527052 ПАТ «Холдингова компанiя «Київмiськбуд» 1109000 29,999891 РАЗОМ 59,639891 1.2.
ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ Аудит проведено у вiдповiдностi до: статей 40 та 41 Закону України «Про цiннi
папери та фондовий ринок» № 3480-IV вiд 23.02.2006 р.; Методичних рекомендацiй, щодо пiдготовки аудиторського
висновку при перевiрцi вiдкритих акцiонерних товариств та пiдприємств - емiтентiв облiгацiй (крiм комерцiйних
банкiв), схвалених протоколом засiдання Аудиторської палати України № 99 вiд 23 лютого 2001 р.; Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2014 року,
прийнятих у якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України вiд 29.12.2015р. N 320/1
«Про застосування стандартiв аудиту»: Мiжнародного стандарту аудиту № 700 „Формулювання думки та надання
звiту щодо фiнансової звiтностi”; Мiжнародного стандарту аудиту № 705 „Модифiкацiї думки у звiтi незалежного
аудитора”; Мiжнародного стандарту аудиту № 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi
незалежного аудитора"; Мiжнародного стандарту аудиту № 710 „Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i
порiвняльна фiнансова звiтнiсть”; Мiжнародного стандарту аудиту № 720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої
iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”. Пiд час пiдготовки звiту
використано концептуальну основу, що ґрунтується на мiжнародних стандартах бухгалтерської звiтностi (далi
МСФЗ). Публiчне акцiонерне товариство «Асфальтобетонний завод» (далi - Товариство, Пiдприємство, ПАТ «АБЗ»)
було надано документи, котрi дають уяву i дозволяють висловити думку незалежного аудитора щодо фiнансової
звiтностi Товариства за перiод дiяльностi з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року та зробити висновки щодо його
фiнансового стану на 31.12.2016 року. - установчi документи; - первиннi бухгалтерськi документи, регiстри
аналiтичного та синтетичного облiку; - баланс (Звiт про фiнансовий стан) ПАТ «АБЗ» станом на 31.12.2016 року з
валютою балансу 73965 тис.грн.; - звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) ПАТ «АБЗ» за 2016 рiк; -

звiт про рух грошових коштiв ПАТ «АБЗ» за 2016 рiк; - звiт про власний капiтал ПАТ «АБЗ» за 2016 рiк; - примiтки
до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «АБЗ» за 2016 рiк; - розрахунок вартостi чистих активiв станом на 31.12.2016 року.
Масштаб проведення аудиту вiдповiдає вимогам Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародним
стандартам аудиту. Вказанi стандарти вимагають вiд Аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також
планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих
викривлень. Перевiрку сплановано i проведено з достатньою впевненiстю в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить
суттєвих викривлень. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал
Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною
основою. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає
потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилки. Особами, вiдповiдальними за стан ведення фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
на дату перевiрки були: Голова правлiння – Фомiчов В.Д. – весь перiод, що перевiрявся. Головний бухгалтер –
Мамчур Л.I. – весь перiод, що перевiрявся. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки
щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Наш
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 ПАТ «АБЗ» фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових
полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової
звiтностi. Пiд час проведення перевiрки Аудитором здiйснено планування i виконання аудиторських процедур, у
масштабi яких було забезпечено одержання обсягу аудиторських доказiв, достатнiх для формування обґрунтованої
впевненостi аудитора у правильностi його думки щодо всiх суттєвих аспектiв iнформацiї, що перевiрялась. Ми
вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiд час аудиту
зроблено дослiдження доказiв з метою обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у вiдповiднiй звiтностi, а також
оцiнку вiдповiдностi застосованих Товариством принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду перевiрки. Проведена аудиторська перевiрка
забезпечує розумну основу для висловлення думки незалежного аудитора стосовно фiнансової звiтностi Публiчного
акцiонерного товариства «Асфальтобетонний завод» за 2016 рiк. Висновки чи рiшення, якi суперечать чинному
законодавству України, аудитору не вiдомi. 1.3. УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки: Аудитор не спостерiгав за щорiчною iнвентаризацiєю основних
засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, яка
була проведена згiдно Наказу Голови правлiння № 61 вiд 21.09.2016 р., оскiльки на той момент Аудитор не був
призначений Аудитором пiдприємства. Крiм того, Аудитору не вдалося на момент складення цього висновку
отримати документальне пiдтвердження дебiторської та кредиторської заборгованостей в повному обсязi.
Аудиторською перевiркою встановлено, що активи ПАТ «АБЗ» за статтею «Iншi оборотнi активи» завищенi на суму
445 тис.грн. Пiд час аудиторської перевiрки були виявленi деякi порушення бухгалтерського та податкового облiку,
однак данi порушення мають обмежений вплив на фiнансову звiтнiсть та не впливають на фiнансовий стан
пiдприємства. Висловлення думки: На нашу думку, наслiдки проведеної аудиторської перевiрки свiдчать, що
узагальнюючi показники рiчної звiтностi про фiнансовi результати та рiчного балансу Публiчного акцiонерного
товариства «Асфальтобетонний завод» станом на 31.12.2016 року, за винятком можливого впливу питання, вказаного
у абзацi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки:», вiдповiдають залишкам на рахунках в Головнiй книзi,
не суперечать аналiтичному облiку, первинним документам та iснуючим нормативам, на пiдставi чого можна зробити
висновок про їх достовiрнiсть, повноту i вiдповiднiсть чинному законодавству України, а сама фiнансова звiтнiсть
вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства
«Асфальтобетонний завод» станом на 31.12.2016 року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф: Публiчне акцiонерне товариство «Асфальтобетонний завод» у складi iнших оборотних
активiв вiдображає дебетовий залишок рахунку 644 бухгалтерського облiку в сумi 445 тис.грн. Даний показник, що
фактично вiдображає суму податку на додану вартiсть, отриману у складi авансiв, при складаннi звiтностi за обраною
концептуальною основою має згортатися зi статтею кредиторської заборгованостi за авансами отриманими. Проте,
особливостi побудови облiкового процесу Товариства, не дозволяють виокремити аналiтику за даним показником. В
зв’язку з неможливiстю спiввiднести суми ПДВ, що отриманi у складi авансiв, iз сумами вiдповiдних попереднiх
оплат, Товариство не мало можливостi коректно вiдобразити дану суму в фiнансовiй звiтностi. Згiдно положень
МСФЗ, сума податку на додану вартiсть отримана у складi авансiв не є активом. Тобто, залишок по рахунку 644 не
вiдображає жодних активiв чи зобов’язань, а покликаний лише збалансувати облiк податку на додану вартiсть. 1.4.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «Нюанс-Аудит» Код ЄДРПОУ: 30303488 Органiзацiйно-правова форма: Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 2085 видане
згiдно рiшенню Аудиторської палати України вiд 30 березня 2001р. № 100 Свiдоцтво чинне до 28 сiчня 2021 року,
згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 28 сiчня 2016 р. № 321/3. Свiдоцтво про внесення до Реєстру

аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв №
000108 серiя П видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Свiдоцтво чинне до 28 сiчня 2021
року. Адреса: м. Київ, пр-т Визволителiв, 3, офiс 7 Телефон/факс: +38(044)516-516-0; +38(044)536-16-50. Директор
ТОВ «АФ «Нюанс-Аудит» к.е.н. Фiлозоп Олег Володимирович, сертифiкат аудитора серiя А № 003583, виданий
згiдно рiшення Аудиторської палати України № 73 вiд 18 грудня 1998 року, сертифiкат чинний до 18 грудня 2017
року, згiдно рiшення Аудиторської палати України № 261/2 вiд 29 листопада 2012 року. Аудиторську перевiрку
проведено на пiдставi договору № 130/ЦП вiд 14.02.2017 року. Перевiрка розпочата 14.02.2017 року, закiнчена
17.03.2017 року. Дата видачi висновку – 22.03.2017 року. Користувачi висновку: Правлiння Публiчного акцiонерного
товариства «Асфальтобетонний завод»; Акцiонери Публiчного акцiонерного товариства «Асфальтобетонний завод»;
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Вiд iменi ТОВ «Аудиторська фiрма «Нюанс-Аудит»
Директор, к.е.н. /Фiлозоп О.В./ МП Сертифiкат серiї А №003583 вiд 18.12.98р. Свiдоцтво про внесення до єдиного
реєстру аудиторських фiрм № 2085 вiд 30.03.2001 року 02125, пр-т Визволителiв, 3 офiс 7, м. Київ, Україна
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 2. ОРГАНIЗАЦIЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ. 2.1.
ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ НА ПIДПРИЄМСТВI. Ведення бухгалтерського
облiку в перiодi, що перевiрявся, на пiдприємствi здiйснювалось у вiдповiдностi до вимог Закону України вiд
16.07.1999 р. № 996-Х1V «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», iнших нормативно-правових
актiв України та мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi
в перiодi, що перевiрявся, ґрунтувалась вiдповiдно до облiкової полiтики, що затверджена наказом Публiчного
акцiонерного товариства «Асфальтобетонний завод» № 2 вiд 05.01.2015 року (зi змiнами та доповненнями). Протягом
2016 року облiкова полiтика пiдприємства залишалася незмiнною. Стан та ведення бухгалтерського облiку Замовника
у 2016 роцi вiдповiдають вимогам чинного законодавства. Статтi балансу та звiту про фiнансовi результати за 2016 рiк
вiдображають данi аналiтичного та синтетичного облiку. Фiнансова звiтнiсть, що надається за 2016 р., пiдготовлена
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи всi прийнятi i чиннi на 31.12.2016
року МСФЗ та iнтерпретацiї Комiтету з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 2.2. ОБЛIК АКТИВIВ. Станом
на 31.12.2016 р. на балансi пiдприємства облiковується активiв на загальну суму 73965 тис.грн., з них найбiльшу
питому вагу складають основнi засоби за залишковою вартiстю 29987 тис.грн. (40,54 %), запаси у сумi 14315 тис.грн.
(19,35 %) та грошовi кошти 11584 тис.грн. (15,66 %). Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги чистою
реалiзацiйною вартiстю у сумi 8761 тис.грн. (11,84 %). Iншi активи пiдприємства становили: нематерiальнi активи –
559 тис.грн. (0,76 %); незавершенi капiтальнi iнвестицiї – 37 тис.грн. (0,05%); iнвестицiйна нерухомiсть – 24 тис.грн.
(0,03%); довгостроковi фiнансовi iнвестицiї – 7 тис.грн. (0,01 %); iншi необоротнi активи – 28 тис.грн. (0,04%);
дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами – 1229 тис.грн. (1,66%); дебiторська заборгованiсть
за розрахунками з бюджетом – 1398 тис.грн. (1,89%); iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 4362 тис.грн. (5,90
%); витрати майбутнiх перiодiв – 1190 тис.грн. (1,61%); iншi оборотнi активи – 484 тис.грн. (0,65 %). Аудитор
пiдтверджує правильнiсть класифiкацiї та оцiнки активiв пiдприємства, а також правильнiсть вiдображення їх у
бухгалтерському облiку. 2.2.1. ОБЛIК ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ, НЕМАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ, IНШИХ
НЕОБОРОТНИХ МАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ ТА ЇХ ЗНОСУ (АМОРТИЗАЦIЇ). Оцiнка та вiдображення у звiтностi
надходжень, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого вибуття, iнвентаризацiї, ремонту та модернiзацiї основних засобiв
Замовником в перiодi, що перевiрявся, в цiлому здiйснювались у вiдповiдностi до МСБО 16 «Основнi засоби».
Облiкова полiтика Пiдприємства, стосовно облiку основних засобiв, протягом перiоду, що перевiрявся, залишалась
незмiнною. Амортизацiя основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших необоротних матерiальних активiв
нараховувалася за прямолiнiйним методом. Станом на 31.12.2016 року на балансi пiдприємства облiковувалось
основних засобiв залишковою вартiстю на суму 29987 тис.грн. Основнi засоби на пiдприємствi розподiлялися
наступним чином: Найменування показника Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Всього Первiсна вартiсть на 31.12.2016 р.
28793 40009 5216 354 54 74426 Знос 11488 28797 3808 302 44 44439 Залишкова вартiсть на 31.12.2016 р. 17305 11212
1408 52 10 29987 Публiчне акцiонерне товариство «Асфальтобетонний завод» у звiтi про фiнансовий стан вiдображає
незавершенi капiтальнi iнвестицiї у сумi 37 тис.грн. Товариство у данiй статтi вiдображає об’єкти, класифiкованi як
основнi засоби, що на дату звiтностi не почали фактично експлуатуватися: комп’ютерна, телекомунiкацiйна технiка та
дрiбне обладнання, що не введено в експлуатацiю. Параграфом 8 МСБО 16 встановлено, що такi статтi, як резервне
обладнання та допомiжне обладнання вiдображаються вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби», якщо вони
вiдповiдають визначенню основних засобiв. Iнакше вони класифiкуються як запаси. Данi запчастини не вiдповiдають
критерiям визнання основними засобами i тому мають облiковуватися у складi запасiв згiдно МСБО 2 «Запаси».
Згiдно МСБО 2, запаси – це активи, якi: а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу; б) перебувають у
процесi виробництва для такого продажу; в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у
виробничому процесi або при наданнi послуг. Вiдображення запчастин у складi незавершених капiтальних iнвестицiй
призводить до завищення рiвня необоротних активiв Товариства на суму 36594,17 грн. Параграфом 55 МСБО 16
«Основнi засоби» передбачено, що амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто
коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб,
визначений управлiнським персоналом. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше:
на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку
класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та
припинена дiяльнiсть», або на дату, з якої припиняють визнання активу. У складi незавершених капiтальних
iнвестицiй, окрiм об’єктiв, що потребують додаткового монтажу, облiковуються основнi засоби, якi готовi до

експлуатацiї (офiснi меблi, комп’ютерна технiка тощо). Аудитор зауважує, що амортизацiю по таких об’єктах, у
вiдповiдностi до обраної концептуальної основи, Товариство має нараховувати з моменту готовностi до експлуатацiї,
не очiкуючи фактичного початку експлуатацiї. Окрiм того, об’єкти, що облiковуються у складi незавершених
капiтальних iнвестицiй, як такi, що потребують монтажу мають на кожну звiтну дату проходити тестування на
знецiнення, у вiдповiдностi до положень МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв», МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої
вартостi», для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. В ходi виконання процедур Аудитором встановлено, що
Публiчне акцiонерне товариство «Асфальтобетонний завод» на рахунку 109 бухгалтерського облiку облiковує
багаторiчнi насадження. Первiсна вартiсть таких насаджень складає 45940,63 грн., балансова вартiсть на 31.12.2015 р.
– 3648,13 грн. Згiдно МСБО 16 «Основнi засоби», основнi засоби – це матерiальнi об’єкти, що їх: а) утримують для
використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних
цiлей; б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду. Аудитор звертає Вашу увагу на те,
що у вiдповiдностi до обраної концептуальної основи, багаторiчнi насадження не визнаються основними засобами, а
витрати на озеленення територiї (в загальному випадку) вiдносяться безпосередньо до витрат того перiоду, в якому
фактично були понесенi. ПАТ «АБЗ» на дату початку застосування МСФЗ необхiдно було провести коригування
таких активiв за рахунок нерозподiленого прибутку. Оцiнка та вiдображення у звiтностi надходжень, реалiзацiї,
лiквiдацiї та iншого вибуття, iнвентаризацiї, ремонту та модернiзацiї нематерiальних активiв Замовником в перiодi, що
перевiрявся, в цiлому здiйснювались у вiдповiдностi до МСБО 38 «Нематерiальнi активи». Нематерiальнi активи по
залишковiй вартостi на 31.12.2016 року складають 559 тис.грн. Данi пiдтверджуються проведеною щорiчною
iнвентаризацiєю згiдно Наказу Голови правлiння ПАТ «АБЗ» № 61 вiд 21.09.2016 р. Аудитор не приймав участi у
iнвентаризацiї, оскiльки на момент її проведення не був затверджений аудитором Замовника. 2.2.2. ОБЛIК
IНВЕСТИЦIЙНОЇ НЕРУХОМОСТI. Оцiнка та вiдображення у звiтностi надходжень, реалiзацiї, лiквiдацiї та iншого
вибуття, iнвентаризацiї, ремонту та модернiзацiї iнвестицiйної нерухомостi Замовником в перiодi, що перевiрявся, в
цiлому здiйснювались у вiдповiдностi до МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». Товариство застосовує модель
собiвартостi для оцiнки iнвестицiйної нерухомостi. У вiдповiдностi до МСБО 40, iнвестицiйна нерухомiсть –
нерухомiсть (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згiдно з
угодою про фiнансову оренду) з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для
досягнення обох цiлей, а не для: а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для
адмiнiстративних цiлей, або б) продажу в звичайному ходi дiяльностi. Балансова (залишкова) вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi станом на 31.12.2016 року складає 24 тис.грн. 2.2.3. ОБЛIК ЗАПАСIВ. Станом на 31.12.2016 року на
пiдприємствi облiковувалося запасiв на суму 14315 тис.грн., з них: • Сировина i матерiали – 8799 тис.грн.; • Купiвельнi
напiвфабрикати та комплектуючi вироби – 1422 тис.грн.; • Паливо – 588 тис.грн.; • Запаснi частини – 3321 тис.грн.; •
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети – 185 тис.грн. Оцiнка та вiдображення запасiв у фiнансовiй звiтностi
здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО 2 «Запаси». Данi пiдтверджуються проведеною щорiчною
iнвентаризацiєю згiдно Наказу Голови правлiння № 61 вiд 21.09.2016 р. Протягом 2016 року облiкова полiтика
стосовно визначення методiв оцiнки вибуття запасiв залишалась незмiнною. На пiдприємствi встановлено метод
списання запасiв на виробництво та реалiзацiю: середньозваженої собiвартостi – за середнiм вiдсотком. 2.2.4.
ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ. Оцiнка та вiдображення у звiтностi довгострокових фiнансових
iнвестицiї здiйснювались Пiдприємством в цiлому у вiдповiдностi до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання»,
МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї», МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Станом на кiнець звiтного перiоду вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом
участi в капiталi, визначена в сумi 7,0 тис.грн. В ходi проведення процедур, Аудитором встановлено, що дана сума
вiдображає вклад Публiчного акцiонерного товариства «Асфальтобетонний завод» в статутний капiтал Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Асфальтобетонний завод - Регiон» (код ЄДРПОУ 32679617). Данi, що мiстяться в
Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України стосовно ТОВ «АБЗ-РЕГIОН» (за даними
загальнодоступного ресурсу http://irc.gov.ua/) наведено нижче. Повне найменування юридичної особи та скорочене у
разi його наявностi ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОДРЕГIОН» (ТОВ «АБЗ - РЕГIОН») Iдентифiкацiйний код юридичної особи 32679617 Органiзацiйно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ Мiсцезнаходження юридичної особи 51200,
Днiпропетровська обл., мiсто Новомосковськ, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, будинок 53 Данi про розмiр статутного
капiталу (статутного або складеного капiталу) Розмiр (грн.): 18500.00 Види дiяльностi Код КВЕД 26.63.0 Виробництво
готових для використання бетонних сумiшей (основний); Дата та номер запису про державну реєстрацiю припинення
юридичної особи, пiдстава для його внесення Дата запису: 19.02.2009; Номер запису: 12291170009000116; Стан
суб’єкта: припинено Тобто, Товариство, внесок в статутний фонд якого ПАТ «АБЗ» облiковує у складi
довгострокових фiнансових iнвестицiй, було лiквiдовано в 2009 роцi. В зв’язку з вищевказаним такi довгостроковi
фiнансовi iнвестицiї не вiдповiдають критерiям визнання активом. Товариству рекомендується, з метою достовiрного
подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, провести вiдповiднi коригування. 2.2.5. ОБЛIК ВIДСТРОЧЕНИХ
ПОДАТКIВ. Порядок оцiнки, визнання та облiку вiдстрочених податкiв регламентується МСБО 12 «Податки на
прибуток». Положеннями МСБО 12 «Податки на прибуток» передбачено наступне. Вiдстроченi податковi
зобов’язання – суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних
тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи – це суми податкiв на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в
майбутнiх перiодах вiдповiдно до: а) тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню; б) перенесення
невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди; та в) перенесення невикористаних податкових пiльг на
майбутнi перiоди. Тимчасовi рiзницi – це рiзницi мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в звiтi про

фiнансовий стан та їх податковою базою. Тимчасовi рiзницi можуть бути: а) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають
оподаткуванню, – тимчасовi рiзницi, якi при визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку)
майбутнiх перiодiв спричинять виникнення сум, що пiдлягають оподаткуванню, коли балансова вартiсть активу або
зобов’язання вiдшкодовується чи погашається; або б) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, –
тимчасовi рiзницi, якi при визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв
спричинять виникнення сум, що пiдлягають вирахуванню, коли балансова вартiсть активу чи зобов’язання
вiдшкодовується або погашається. Податкова база активу або зобов’язання – це сума, яка використовується для цiлей
оподаткування цього активу або зобов’язання. Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2016 року вiдсутнi. 2.2.6.
ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБIГУ. Оцiнка та вiдображення у звiтностi витрат у перiодi, що перевiрявся, в цiлому
здiйснювалися Пiдприємством у вiдповiдностi до МСФЗ. Операцiйнi витрати за 2016 рiк на пiдприємствi склали
220646 тис.грн., з них: • матерiальнi витрати – 168648 тис.грн.; • витрати на оплату працi – 26111 тис.грн.; •
вiдрахування на соцiальнi заходи – 4727 тис.грн.; • амортизацiя – 3881 тис.грн.; • iншi операцiйнi витрати – 17279
тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої Замовником продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становила у 2016 роцi 195552
тис.грн. У 2016 роцi, в цiлях складання податкової звiтностi, формування витрат виробничого призначення
застосовувалися норми та правила закрiпленi в III роздiлi Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI.
2.2.7. ОБЛIК ДЕБIТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТI. Станом на 31.12.2016 року на пiдприємствi облiковується
дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги чистою реалiзацiйною вартiстю на суму 8761 тис.грн., яка
станом на 01.01.2016 року становила 21077 тис.грн., як видно, за перiод з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року
заборгованiсть дебiторiв перед Замовником зменшилась. Резерв сумнiвної заборгованостi станом на 31.12.2016 року
складає 202 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на 31.12.2016 року становить 1398
тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами становить на 31.12.2016 року 1229 тис.грн. Iнша поточна
дебiторська заборгованiсть на 31.12.2016 року становить 4362 тис.грн. Iншi оборотнi активи на 31.12.2016 року
становлять 484 тис.грн. Аудиторською перевiркою встановлено, що Публiчне акцiонерне товариство
«Асфальтобетонний завод» у складi iнших оборотних активiв вiдображає дебетовий залишок рахунку 644
бухгалтерського облiку в сумi 445 тис.грн. Даний показник, що фактично вiдображає суму податку на додану вартiсть,
отриману у складi авансiв, при складаннi звiтностi за обраною концептуальною основою має згортатися зi статтею
кредиторської заборгованостi за авансами отриманими. Проте, особливостi побудови облiкового процесу Товариства,
не дозволяють виокремити аналiтику за даним показником. В зв’язку з неможливiстю спiввiднести суми ПДВ, що
отриманi у складi авансiв, iз сумами вiдповiдних попереднiх оплат, Товариство не мало можливостi коректно
вiдобразити дану суму в фiнансовiй звiтностi. Згiдно положень МСФЗ, сума податку на додану вартiсть отримана у
складi авансiв не є активом. Тобто, залишок по рахунку 644 не вiдображає жодних активiв чи зобов’язань, а
покликаний лише збалансувати облiк податку на додану вартiсть. Отже, активи ПАТ «АБЗ» за статтею «Iншi оборотнi
активи» завищенi на суму 445 тис.грн. 2.2.8. ОБЛIК КОШТIВ I РОЗРАХУНКIВ. Аудитор пiдтверджує, що на ПАТ
«АБЗ» облiк як грошових коштiв, так i всiх видiв розрахункiв ведеться в цiлому у вiдповiдностi до: • Наказу
Мiнiстерства фiнансiв України «Про затвердження Плану рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про його
застосування» вiд 30 листопада 1999 року № 291. • Постанови Нацiонального банку «Про затвердження Положення
про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi» № 637 вiд 15.12.2004 року. • Постанови Нацiонального
банку «Про затвердження Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi» № 22 вiд
21.01.2004 року. Залишок грошових коштiв в безготiвковому та готiвковому виглядi станом на 31.12.2016 року
становив: • у нацiональнiй валютi – 11584 тис.грн.
2.3. ОБЛIК ПАСИВIВ 2.3.1. ОБЛIК ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ. В структурi пасивiв пiдприємства переважає власний
капiтал. Станом на 31.12.2016 року власний капiтал становив 62755 тис.грн. або 84,84 % вiд загальної вартостi
пасивiв, а саме: • Зареєстрований (пайовий) капiтал 924 тис.грн. або 1,47 % вiд загальної суми власного капiталу; •
Капiтал у дооцiнках 5210 тис.грн. або 8,30 % вiд загальної суми власного капiталу; • Резервний капiтал 231 тис.грн.
або 0,37 % вiд загальної суми власного капiталу; • Нерозподiлений прибуток 56390 тис.грн. або 89,86% вiд загальної
суми власного капiталу. Вiдображення в облiку нерозподiленого прибутку та його використання здiйснювалося
Замовником згiдно Статуту та у вiдповiдностi до чинного законодавства України. Зареєстрований (пайовий) капiтал
на 31.12.2016 року становить 924 тис.грн. Зареєстрований (пайовий) капiтал сформовано в повному обсязi вiдповiдно
до статуту пiдприємства. Протягом 2016 року змiн в статутному капiталi не вiдбулося. Капiтал у дооцiнках
Публiчного акцiонерного товариства «Асфальтобетонний завод» складається iз сум дооцiнок основних засобiв,
проведених до дати початку застосування МСФЗ. При переходi на МСФЗ пiдприємство не застосовувало жодних
трансформацiйних коригувань до даної суми. Розмiр таких дооцiнок складає 5209693,40 грн. У вiдповiдностi до
параграфу Г8 МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», суб’єкт господарювання,
який уперше застосував МСФЗ, може встановити доцiльну собiвартiсть за попереднiми ЗПБО для деяких або всiх
своїх активiв та зобов’язань, оцiнюючи їх за їхньою справедливою вартiстю на одну певну дату, внаслiдок такої подiї,
як приватизацiя або початкова вiдкрита пропозицiя. … б) якщо дата оцiнки пiзнiша, нiж дата переходу на МСФЗ, але у
перiодi, що його охоплює перша фiнансова звiтнiсть за МСФЗ, то викликанi подiєю оцiнки справедливої вартостi
можуть бути використанi як доцiльна собiвартiсть на дату подiї. Суб’єкт господарювання визнає коригування
внаслiдок цього безпосередньо у нерозподiленому прибутку (або, якщо доцiльно, в iншiй категорiї власного капiталу)
на дату оцiнки. Отже, МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» лояльно ставиться
до вибору подальшого, при переходi на МСФЗ, пiдходу щодо облiку попереднiх дооцiнок об’єктiв основних засобiв.
Даний стандарт надає право суб’єктам господарювання вiдображати такi трансформацiйнi коригування дооцiнок або у
складi нерозподiленого прибутку, або в iншiй категорiї додаткового капiталу. Однак прiоритетним є коригування за

рахунок нерозподiленого прибутку. I лише за наявностi доцiльностi такi коригування мають проводитися за рахунок
iнших окремих статей додаткового капiталу. Окрiм iншого, стаття попереднiх переоцiнок має поступово вiдноситися
до складу нерозподiленого прибутку, у сумi дооцiнок об’єктiв основних засобiв, що вибувають. Оскiльки в Товариства
вiдсутнiй аналiтичний облiк даної статтi, то при вибуттi основних засобiв суми дооцiнок не списувалися до
нерозподiленого прибутку, через неможливiсть виокремити дооцiнки окремих основних засобiв. Тому, Аудитор
вважає за доцiльне, а також рекомендує Публiчному акцiонерному товариству «Асфальтобетонний завод»
рекласифiкувати статтю попереднiх дооцiнок основних засобiв до складу нерозподiленого прибутку. 2.3.2. ОБЛIК
ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ Облiк та оцiнка забезпечень в перiодi, що перевiрявся здiйснювались у вiдповiдностi до МСБО 37
«Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи». Забезпечення – зобов’язання з невизначеним строком або
сумою. Зобов’язання – iснуюче зобов’язання суб’єкта господарювання, яке виникає в результатi минулих подiй i
погашення якого, за очiкуванням, призведе до вибуття ресурсiв суб’єкта господарювання, котрi втiлюють у собi
економiчнi вигоди. Забезпечення визнається, якщо Пiдприємство має iснуюче зобов’язання (юридичне чи
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде
необхiдним для виконання зобов’язання, можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання. У складi поточних забезпечень
у вiдповiдному роздiлi Балансу Замовника станом на 31.12.2016 р. вiдображенi: • забезпечення виплат персоналу
(резерв вiдпусток) – 1071 тис.грн. Аудиторською перевiркою встановлено, що Товариством протягом 2016 року було
зарезервовано забезпечень на оплату вiдпусток працiвникiв у сумi 1748346,46 грн., при тому, що розмiр використаних
забезпечень склав 1824134,88 грн. Залишок резерву вiдпусток на кiнець року склав лише 1071016,09 грн. Дана сума не
вiдображає розмiр оплати всiх невикористаних днiв вiдпусток працiвникiв ПАТ «АБЗ» станом на 31.12.2016 року.
Отже, забезпечення на оплату вiдпусток Публiчного акцiонерного товариства «Асфальтобетонний завод» на звiтну
дату є меншим вiд необхiдного рiвня, що призводить до заниження рiвня поточних зобов’язань. 2.3.3. ОБЛIК
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. Оцiнка та вiдображення у звiтностi зобов’язань в перiодi, що перевiрявся, здiйснювалися
Пiдприємством у вiдповiдностi до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти:
розкриття iнформацiї», МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». В структурi зобов’язань Замовника
переважають поточнi зобов’язання. Сума поточних зобов’язань станом на 31.12.2016 року становить 11210 тис.грн.
або 100 % вiд всiх зобов’язань, з них: • поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 722 тис.грн.;
• поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 1434 тис.грн. (заборгованiсть з податку на
прибуток вiдсутня); • поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування – 287 тис.грн.; • поточна
кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi – 1141 тис.грн.; • поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з одержаних авансiв – 6495 тис.грн.; • поточнi забезпечення – 1071 тис.грн.; • iншi поточнi зобов’язання
– 60 тис.грн. Довгостроковi зобов’язання станом на 31.12.2016 року вiдсутнi. 2.4. ОБЛIК РЕАЛIЗАЦIЇ, ФIНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТIВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ. За даними аудиту методологiчнi засади формування в
бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи в перiодi, що перевiрявся, здiйснювались згiдно до МСБО 18 «Дохiд».
Загальний обсяг чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2016 рiк склав 232146 тис.грн. За
результатами дiяльностi за 2016 рiк було отримано чистий прибуток у розмiрi 14149 тис.грн. Данi бухгалтерського
облiку стосовно результатiв дiяльностi вiдповiдають даним форми № 2 «Звiт про фiнансовi результати (Звiт про
сукупний дохiд)». 3. ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ. Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016 р. складає
62755 тис.грн. (ряд. 1300 форма 1 – ряд. 1595 форма 1 – ряд. 1695 форма 1). Зареєстрований (пайовий) капiтал на
31.12.2016 року становить 924 тис.грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв бiльше зареєстрованого (пайового)
капiталу товариства i вiдповiдає вимогам, встановленим ст. 155 «Цивiльного кодексу України» № 435-IV вiд
16.01.2003 р. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалося подiй, визначених частиною першою ст. 41 Закону України
«Про цiннi папери та фондовий ринок» № 3480-IV вiд 23.02.2006 р, що впливають на фiнансово-господарський стан
пiдприємства. У 2016 роцi, згiдно ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» №514-VI вiд 17.09.2008 р., межа
для визначення значимостi правочину (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi) складала 7396,5 тис.грн. Детальний перелiк виконання значних правочинiв у 2016 роцi
наводиться нижче: • Постачальник – ТОВ «Промспецгаз» (код ЄДРПОУ 37243368), на пiдставi Договору вiд
10.12.2014 року № 36/15 було придбано газу на суму 17206407,73 грн. (в т.ч. ПДВ); • Постачальник – ТОВ
«Екпертцемент-Майстербуд» (код ЄДРПОУ 35911473), на пiдставi Договору вiд 01.02.2016 року №3 було придбано
нафтобiтум на суму 26348635,48 грн. (в т.ч. ПДВ); • Постачальник – ТОВ «Максiгран» (код ЄДРПОУ 38684795), на
пiдставi Договору вiд 26.07.2013 №26/07-8 було придбано вiдсiв, щебiнь на суму 19124245,48 грн. (в т.ч. ПДВ). •
Постачальник – ТОВ «Торговий Дiм Укрдорресурс» (код ЄДРПОУ 39538685), на пiдставi Договору вiд 25.03.2015
року № 1 було придбано нафтобiтум на суму 86861848,80 грн. (в т.ч. ПДВ); • Постачальник – ТОВ «ОТНП» (код
ЄДРПОУ 24928451), на пiдставi Договору вiд 22.06.2016 року №НП-85/16 було придбано нафтобiтум на суму
17126612,87 грн. (в т.ч. ПДВ). • Замовник – ПП «Арпа» (код ЄДРПОУ 33305891). Замовнику реалiзована готова
продукцiя на загальну суму 28799984,01 грн.(в т.ч. ПДВ); • Замовник – ТОВ «Ягуар» (код ЄДРПОУ 31571594).
Замовнику реалiзована готова продукцiя на загальну суму 22989051,59 грн.(в т.ч. ПДВ); • Замовник – ТОВ
«Дорожньо-будiвельне управлiння-208» (код ЄДРПОУ 36051023). Замовнику реалiзована готова продукцiя на
загальну суму 6804921,13 грн.(в т.ч. ПДВ); • Замовник – ТОВ «Максiгран» (код ЄДРПОУ 38684795). Замовнику
реалiзована готова продукцiя на загальну суму 36320735,03 грн.(в т.ч. ПДВ); • Замовник – ПАТ «Будiнженермережа5» (код ЄДРПОУ 04013407). Договiр №2 вiд 25.12.2013р. Замовнику реалiзована готова продукцiя на загальну суму
16580547,10 грн.(в т.ч. ПДВ); • Замовник – ТОВ «Будiвельна компанiя «Стандарт» (код ЄДРПОУ 38745632).
Замовнику реалiзована готова продукцiя на загальну суму 6366512,26 грн.(в т.ч. ПДВ); • Замовник – ПП «Артембуд»
(код ЄДРПОУ 36856010). Замовнику реалiзована готова продукцiя на загальну суму 28799984,01 грн.(в т.ч. ПДВ); •

Замовник – ТОВ «ТД «БМТ» (код ЄДРПОУ 36946444). Замовнику реалiзована готова продукцiя на загальну суму
6278456,11 грн.(в т.ч. ПДВ). Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою
звiтнiстю перевiркою не встановлено. На Пiдприємствi не передбачена посада внутрiшнього аудитора. Перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi перiодично проводяться незалежними аудиторськими фiрмами. Стан
корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам чинного законодавства
4. АНАЛIЗ ФIНАНСОВОГО СТАНУ. Аналiз балансу на предмет платоспроможностi ПАТ «АБЗ» станом на
31.12.2016 р. пiдтверджується розрахунком показникiв коефiцiєнтiв лiквiдностi та фiнансової стабiльностi. Показники
платоспроможностi i фiнансової стабiльностi товариства, що характеризують фiнансовий стан Публiчного
акцiонерного товариства «Асфальтобетонний завод» наведенi у Додатку № 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi на
31.12.2016 року становить 1,03 i показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашена
негайно. Орiєнтовне позитивне значення даного показника 0,25, тобто даний показник знаходиться вище норми, i
свiдчить, що всi зобов’язання Товариства можуть бути погашенi негайно. Показник значно зрiс у порiвняннi з
попереднiм перiодом. Слiд зазначити, що коефiцiєнти лiквiдностi не можуть виступати точними iндикаторами
фiнансового стану пiдприємства. Вони вiдображають лiквiднiсть лише на дату складання балансу i не враховують
сплату боргiв. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2016 року складає 3,86 (орiєнтовне
позитивне значення: 1,0-2,0). Даний коефiцiєнт показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути
використанi для погашення його поточних зобов’язань. В динамiцi значення показника дещо збiльшилось i свiдчить
про повне покриття поточних зобов’язань Товариства. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) на
31.12.2016 року становить 0,85 (номiнальне значення в межах 0,25-0,5). Станом на 01.01.2016 року – 0,79. Даний
коефiцiєнт показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Коефiцiєнт
може як збiльшуватися так i зменшуватися. Ця змiна залежить вiд джерел фiнансування фондiв, що формуються
пiдприємством для розширення пiдприємницької дiяльностi. Саме спiввiдношення видiв коштiв (власних або
залучених), що використовуються як джерела фiнансування, показує фiнансову стiйкiсть пiдприємства, його
можливiсть розвиватися за рахунок власних коштiв. Значення даного показника у Товариствi за перiод 2016 року
збiльшилось i свiдчить про високий рiвень платоспроможностi пiдприємства. Фiнансова стiйкiсть формується в
процесi всiєї виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства i є головним компонентом його стабiльностi. На
фiнансову стiйкiсть пiдприємства впливають асортимент i номенклатура продукцiї (товарiв, робiт, послуг), що
випускається, величина статутного капiталу, стан майна та фiнансових ресурсiв тощо. Оцiнка фiнансової стiйкостi
пiдприємства має на метi об'єктивний аналiз величини та структури активiв i пасивiв пiдприємства i визначення на цiй
основi мiри його фiнансової стабiльностi та незалежностi, а також вiдповiдностi фiнансово-господарської дiяльностi
пiдприємства цiлям його статутної дiяльностi. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує залежнiсть
пiдприємства вiд залучених засобiв. Станом на 31.12.2016 року цей коефiцiєнт становить 0,18 при орiєнтовному
позитивному значеннi 0,5-1,0. Фiнансова незалежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв за перiод 2016 року зросла.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi на 31.12.2016 року становить 2,59. За перiод 2016 року показник зрiс в порiвняннi з
цим показником на 01.01.2016 року – 1,91 (орiєнтовне позитивне значення 0,6-0,8). Даний коефiцiєнт вiдображає
платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з
дебiторами. Чистий оборотний капiтал пiдприємства на 31.12.2016 року становить 32113 тис.грн. Його наявнiсть
свiдчить про спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов’язання та розширювати подальшу дiяльнiсть,
що є позитивним фактором в дiяльностi Товариства. Порiвнюючи з 2015 роком цей показник за 2016 рiк зрiс на 3827
тис.грн. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами - показник, який характеризує рiвень
забезпеченостi пiдприємства власними джерелами формування оборотних активiв пiдприємства. Вiн показує скiльки
власних джерел формування оборотних активiв пiдприємства приходиться на одну одиницю цих активiв. Нормальним
вважається такий стан, коли коефiцiєнт забезпеченостi власними засобами перевищує 0,1. Це означає, що оборотнi
активи, якi є у пiдприємства покриваються власними та прирiвняними до них джерелами. Збiльшення коефiцiєнта
буде означати, що у нього є надлишковi джерела формування оборотних активiв, а його зниження вказує на нестачу
цих джерел. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу станом на 31.12.2016 року складає 0,51 i показує, що 51 %
власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладено в оборотнi засоби, а 49 %
капiталiзовано. Обумовлюється це високою часткою власних коштiв в структурi пасиву пiдприємства. Значення цього
показника на 01.01.2016 року становило 0,58. Вiд iменi ТОВ «Аудиторська фiрма «Нюанс-Аудит» Директор, к.е.н.
_______________________ /Фiлозоп О.В./ МП Сертифiкат серiї А №003583 вiд 18.12.98р. Свiдоцтво про внесення до
єдиного реєстру аудиторських фiрм № 2085 вiд 30.03.2001 року 02125, пр-т Визволителiв, 3 офiс 7, м. Київ, Україна
Додаток № 1 Довiдка про показники платоспроможностi та фiнансової стабiльностi Публiчного акцiонерного
товариства «Асфальтобетонний завод» за 2016 рiк № з/п Найменування показникiв Алгоритм розрахунку На
31.12.2015 року На 31.12.2016 року 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1= ф. 1 (ряд.1160+ряд.1165) ф. 1 (ряд 1695)
0,16 1,03 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) К2= ф. 1 (ряд.1195) ф. 1 (ряд 1695) 3,14 3,86 3.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) К3= ф. 1 (ряд.1495) ф. 1 (ряд 1900) 0,79 0,85 4. Коефiцiєнт
структури капiталу (фiнансування) К4= ф. 1 (ряд.1595+ряд.1695+ряд.1700) ф. 1 (ряд 1495) 0,27 0,18 5. Коефiцiєнт
швидкої лiквiдностi К5= ф.1(ряд.1195-ряд.1101-ряд.1102-ряд.1103-ряд.1104) ф.1 (ряд.1695) 1,91 2,59 6. Чистий
оборотний капiтал (тис.грн.) К6 = ф.1 (ряд.1195-ряд.1695) 28286 32113 7. Коефiцiєнт забезпеченостi власними
оборотними засобами К7 = ф.1 (ряд.1195-ряд.1695) ф.1 (ряд.1695) 2,14 2,86 8. Коефiцiєнт маневреностi власного
капiталу К8 = ф.1 (ряд.1195-ряд.1695) ф.1 (ряд.1495) 0,58 0,51 Директор _______________________ /Фiлозоп О.В./
ТОВ «Аудиторська фiрма «Нюанс-Аудит»

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

2014

1

0

2

2015

1

0

3

2016

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

4

членів наглядової ради - акціонерів

4

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

1

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 (запишить)

д/н

д/н
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

4

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

д/н

Інші (запишіть)

д/н

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)

д/н

так, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

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

Так

Ні

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) Ні
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
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

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 iнформацiйну
полiтику

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
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

Ні

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 15.04.2011 ; яким органом управління прийнятий:
Загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс оприлюднений шляхом розмiщення на власнiй веб-сторiнцi.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

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

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

04012425

за КОАТУУ

8036100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

112

23.63

150

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

Хутiр Острiв, вул. Камишинська, 4, м. Київ,
Голосiївський, 01013, Україна, (044) 28595-33

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 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

515

559

0

первісна вартість

1001

1068

970

0

накопичена амортизація

1002

553

411

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

38

37

0

Основні засоби:

1010

19698

29987

0

первісна вартість

1011

60783

74426

0

знос

1012

41085

44439

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

27

24

0

первісна вартість

1016

68

68

0

знос

1017

41

44

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

7

7

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

35

28

0

Усього за розділом I

1095

20320

30642

0

Запаси

1100

16271

14315

0

Виробничі запаси

1101

16271

14315

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

21077

8761

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

451

1229

0

з бюджетом

1135

0

1398

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

1398

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

975

4362

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2066

11584

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

2066

11584

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

1190

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

648

484

0

Усього за розділом II

1195

41488

43323

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

61808

73965

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

924

924

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

5210

5210

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

231

231

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

42241

56390

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

48606

62755

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1088

722

0

за розрахунками з бюджетом

1620

5342

1434

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

3783

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

483

287

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1075

1141

0

за одержаними авансами

1635

2549

6495

0

за розрахунками з учасниками

1640

1353

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1150

1071

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

162

60

0

Усього за розділом IІІ

1695

13202

11210

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

61808

73965

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

д/н

Керівник

Фомiчов Володимир Данилович

Головний бухгалтер

Мамчур Людмила Iванiвна

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

04012425

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

232146

189294

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

( 195552 )

( 152808 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

36594

36486

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

5540

3539

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 20484 )

( 15150 )

Витрати на збут

2150

( 834 )

( 478 )

Інші операційні витрати

2180

( 3776 )

( 2758 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

17040

21639

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

318

6

Інші доходи

2240

0

32

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

17358

21677

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-3209

-3832

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

14149

17845

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

14149

17845

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

168648

123018

Витрати на оплату праці

2505

26111

13385

Відрахування на соціальні заходи

2510

4727

4415

Амортизація

2515

3881

3368

Інші операційні витрати

2520

17279

27008

Разом

2550

220646

171194

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

3697000

3697000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

3697000

3697000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

3.83

4.83

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

3.83

4.83

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Фомiчов Володимир Данилович

Головний бухгалтер

Мамчур Людмила Iванiвна

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

04012425

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

301572

217458

Повернення податків і зборів

3005

0

41

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

179

183

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

271

781

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

318

5

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

15

17

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

4233

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 230613 )

( 185467 )

Праці

3105

( 18872 )

( 9895 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 4923 )

( 4645 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 31744 )

( 14711 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 10355 )

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 10018 )

( 7972 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 11371 )

( 6739 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 1744 )

( 412 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 9174 )

( 1958 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

9518

1397

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

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)

(5)

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)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

-5

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

9518

1392

Залишок коштів на початок року

3405

2066

674

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

11584

2066

Примітки

д/н

Керівник

Фомiчов Володимир Данилович

Головний бухгалтер

Мамчур Людмила Iванiвна

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

04012425

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення)

3553

X

X

X

X

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

Сплачений податок на прибуток

3580

X

X

Сплачені відсотки

3585

X

X

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

X

X

необоротних активів

3205

X

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

X

X

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів

3225

X

X

Надходження від погашення
позик

3230

X

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

X

X

Інші надходження

3250

X

X

Витрачання на придбання:

3255

X

X

()

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

X

Виплати за деривативами

3270

X

X

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

X

Інші платежі

3290

X

X

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

X

X

Отримання позик

3305

X

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

X

X

Інші надходження

3340

X

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X

Погашення позик

3350

X

X

Сплату дивідендів

3355

X

X

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

X

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

X

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

X

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

X

Інші платежі

3390

X

X

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

X

X

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

Підприємство

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

04012425

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

924

5210

0

231

42241

0

0

48606

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

924

5210

0

231

42241

0

0

48606

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

14149

0

0

14149

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

14149

0

0

14149

Залишок на
кінець року

4300

924

5210

0

231

56390

0

0

62755

Примітки

д/н

Керівник

Фомiчов Володимир Данилович

Головний бухгалтер

Мамчур Людмила Iванiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА МСФЗ ПАТ «Асфальтобетонний завод»
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2016 г. 1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI Iсторiя заводу почалася з 1934 року.
Спочатку мiсце його розташування було в районi метро “Шулявська”, а з серпня 1973 року – Хутiр
Острiв, вул. Камишинська, 4 (район ст. м. Видубичi). Основна продукцiя заводу становить
асфальтобетоннi сумiшi, якi виготовляються бiльше нiж по 25 рецептам i вiдповiдають
Держстандартам i технiчним характеристикам. Крiм цього завод виготовляє вапняне тiсто i
молоко, мiнеральний порошок, вiдсiв-лесiв сумiш, реалiзує щебiнь рiзних фракцiй, гранiтний
вiдсiв. Очоливши пiдприємство, Володимиру Давидовичу Фомiчову спiльними зусиллями з
iнженерно-технiчними працiвниками, вдалося вивести пiдприємство на передову, i вивести його
на новий європейський рiвень. Керiвництво заводу постiйно проводить модернiзацiю обладнання.
Поступово введено в експлуатацiю новi змiшувачi фiрми “Аском” Республiка Чехiя (2003-240т /
год, 2006-160т / год). На сьогоднiшнiй день продуктивнiсть складає 500 тонн на годину. При
цьому виготовляють 3 види сумiшей – одночасно. Все обладнання має сучасне комп'ютерне
забезпечення. Продукцiя асфальтобетонного заводу вже встигла себе зарекомендувати на таких
великих розв'язках як Севастопольська та Московська площi, пiд'їзнi шляхи до залiзничного
вокзалу, вул. О. Телiги, бiля ст. метро “Петрiвка”. На площi Перемоги застосовували
полiмерасфальтобетон червоного кольору, асфальтобетоном пiдприємства покладено пiд'їзнi
шляхи до супермаркетам “Метро”. Успiшно застосовується на дорогах мiста Києва щебеневомастиковий асфальтобетон, i тут ПАТ “АБЗ” в перших рядах: вулиця Хрещатик, проспект Гагарiна
та Возз'єднання, траса Київ - Бориспiль, траса Київ –- Кiптi – Глухiв. Полiмерна асфальтобетонна
продукцiя застосовувалася на вулицях Набережно - Хрещатицька, Протасiв Яр, мосту Патона,
Столичному шосе, Бессарабському кварталi i т.д. Тiсна спiвпраця з науковцями та смiливi
iнвестицiйнi рiшення зробили завод одним з найпотужнiших пiдприємств в галузi. Про це свiдчать
дипломи та нагороди, якими пишається колектив заводу. Пiдприємство брало участь у
Всеукраїнському проектi “Україна транспортна”, де отримало нагороду “Лiдер транспортної
галузi” 2003 i 2004 року. У 2004 роцi завод завоював нагороду “Лiдер промисловостi та
пiдприємств України” у Всеукраїнському проектi “Промисловiсть i пiдприємство України”, i так
само отримала диплом “Європейська якiсть” за вiдповiднiсть європейським стандартам. У 2006
роцi ПАТ “АБЗ” був нагороджений Київською мiською адмiнiстрацiєю “За значний внесок в
поповнення мiського бюджету мiста Києва”. Цього ж року завод став лауреатом рейтингу “Кращi
пiдприємства України” в номiнацiї “Промисловiсть будiвельних матерiалiв”, 2008 року в номiнацiї
“Золотi руки країни”. Свою iсторiю ПАТ “Асфальтобетонний завод” починає з 1934 року i
впродовж багатьох рокiв залишається незмiнним лiдером з виробництва якiсного асфальтобетону.
Спочатку його мiсцем розташування був район ст. м. Шулявка, де зараз територiя кiностудiї iм. О.
Довженка. З серпня 1973 знаходиться на Хутiр Островi, вул. Камишинська, 4 (район ст. м.
Видубичi). Тут завод був сформований на базi змiшувачiв Кременчуцького заводу. На ПАТ
“Асфальтобетонний завод” змонтована установка для модифiкацiї бiтуму i тепер завод може
виготовляти асфальтобетон за найсучаснiшими технологiями. В кiнцi 2003 року пiдприємство
провело модернiзацiю обладнання. Був введений в експлуатацiю чеський змiшувач ASKOM VS,
який збiльшив виробничу потужнiсть заводу i забезпечив екологiчно чисту роботу пiдприємства.
При цьому сумiш виготовляється бiльше 25-ти видiв i три з них – одночасно. Нова лiнiя має
сучасне комп'ютерне забезпечення. У 2006 роцi ПАТ “АБЗ” придбали ще один змiшувач цiєї
фiрми. I тепер виробнича потужнiсть випуску основної продукцiї –500 т. асфальтобетону на
годину. ПАТ “АБЗ” входить в структуру холдингової компанiї “Київмiськбуд”. Завод спiвпрацює з
бiльш нiж 250 органiзацiями, серед яких: – Трести ХК “Київмiськбуд”; – КП “Київавтодор”; – КП
“Облавтодор”; – АТЗТ “Київавтотранссервiс”; – Домобудiвнi комбiнати (ДБК); – та багато iнших.
Основна продукцiя заводу – асфальтобетоннi сумiшi, якi виготовляються бiльш нiж по 25
рецептам i вiдповiдають Держстандарту за своїми технiчними характеристиками. Крiм

асфальтобетону завод реалiзує вапняний розчин, вапняне тiсто, вапняне молоко, мiнеральний
порошок, вiдсiв-лiсiв сумiш, щебiнь рiзних фракцiй, гранiтний вiдсiв. На заводi працюють
висококвалiфiкованi фахiвцi, якi обслуговують величезне виробництво, але основне навантаження
спрямовано на технiку. Завод практично повнiстю автоматизований. Бухгалтерськi розрахунки
проводяться за новiтнiми програмами. Вся територiя знаходиться пiд вiдеоспостереженням.
Одним словом, завод знаходиться на якiсно новому i високотехнологiчному рiвнi розвитку.
Продовження тексту приміток
2. ОСНОВНI ПIДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Дана фiнансова звiтнiсть
за рiк, що закiнчився 31.12.2016 року, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи усi прийнятi i дiючi на 31.12.2016 року МСФЗ та
iнтерпретацiї Комiтету з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, й повнiстю їм вiдповiдає.
Фiнансова звiтнiсть, складена за МСФЗ, включає повний комплект фiнансової звiтностi, у т.ч.
примiтки до фiнансової звiтностi. 3. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть Товариства формується з дотриманням таких принципiв:
обачностi, безперервностi дiяльностi, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi,
принципу нарахування, єдиного грошового вимiрника. Бухгалтерський облiк ведеться в
нацiональнiй валютi при застосуваннi спецiалiзованої комп’ютерної бухгалтерської програми
«1С:Пiдприємство, версiї – 8.0», з посиланням на первиннi документи i використанням тих
професiйних принципiв, котрi дозволяють потiм однозначно тлумачити iнформацiю фiнансової
звiтностi. Основнi засоби Розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про визнання та оцiнку
основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог МСБО 16 «Основнi засоби». Для облiку
основних засобiв та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi обрано модель облiку за
собiвартiстю. До основних засобiв вiдносити матерiальнi активи , передбачуваний термiн
використання яких бiльше одного року i первiсна вартiсть яких бiльше 2500 грн., а з 09.08.2015р. –
6000 грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. Амортизацiя
об'єктiв ОЗ призупиняється на перiод реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та
консервацiї. Витрати, пов'язанi з утриманням об'єктiв ОЗ, якi знаходяться на консервацiї не
амортизуються, а повнiстю вiдносяться до витрат звiтного перiоду. Запаси Запаси визнаються
активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди,
пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею
бухгалтерського облiку запасiв вважається кожне їх найменування. Первiсна вартiсть запасiв,
придбаних за плату визначається по собiвартостi запасiв. Первiсна вартiсть запасiв, виготовлених
власними силами пiдприємства, визначається згiдно з МСБО 2 “Запаси”. При вiдпуску у
виробництво запаси вiдпускаються за середньозваженою собiвартiстю. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством
майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. В балансi дебiторську
заборгованiсть за товари, роботи, послуги, визнавати по чистiй вартостi реалiзацiї, що дорiвнює
сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Величина резерву
сумнiвних боргiв визначається застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi за
методом на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Визначена на основi
класифiкацiї дебiторської заборгованостi величина сумнiвних боргiв на дату балансу становить
залишок резерву сумнiвних боргiв на ту саму дату. Залишок резерву сумнiвних боргiв на дату
балансу не може бути бiльшим, нiж сума дебiторської заборгованостi на ту саму дату.
Зобов’язання та забезпечення Зобов'язання визнається лише тодi, коли актив отриманий, або коли
пiдприємство має безвiдмовну угоду придбати актив за умови, що його оцiнка може бути
достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому
внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає
погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. Поточнi зобов'язання
вiдображаються в балансi за сумою погашення. Забезпеченням є зобов’язання з невизначеним
строком або сумою. Забезпечення визнається в бухгалтерському облiку вiдповiдно до МСБО 37 На
пiдприємствi створюється забезпечення на оплату вiдпусток. Дохiд Вiдповiдно до вимог МСБО 18
“Дохiд” на заводi ведеться бухгалтерський облiк доходiв вiд: – продажу товарiв (товари

включають товари, виготовленi суб’єктом господарювання з метою продажу, товари, придбанi з
метою перепродажу); – надання послуг (виконання робiт); – використання активiв пiдприємства
iншими сторонами, результатом якого є отримання вiдсоткiв, дивiдендiв, роялтi. Витрати При
визначеннi собiвартостi виробництва продукцiї, виконання робiт, надання послуг,
використовується пiдхiд «прямих витрат». Бухгалтерський облiк витрат дiяльностi здiйснюється за
видами дiяльностi з використанням рахункiв класу 9 «Витрати дiяльностi». Витрати, що формують
собiвартiсть реалiзованих товарiв, виконаних робiт, наданих послуг вважаються витратами того
звiтного перiоду, в якому визнано доходи вiд реалiзацiї таких товарiв, робiт, послуг. Витрати, якi
пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються до собiвартостi реалiзованої продукцiї, є
витратами звiтного перiоду. Облiковою полiтикою пiдприємства визначено складовi витрат
перiоду, якi вiдносяться на зменшення фiнансового результату, вiдповiдно до особливостей
дiяльностi заводу. Фiнансовi витрати не капiталiзуються, а визнаються витратами того перiоду, в
якому вони були здiйсненi. Оподаткування Для здiйснення податкових розрахункiв витрати
визнаються вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вiдображаються
у податковiй декларацiї згiдно з обмеженнями, передбаченими Податковим кодексом України.
Розкриття iнформацiї в розрiзi звiтних сегментiв Iнформацiю про сегменти дiяльностi для її
розкриття в повному комплектi фiнансової звiтностi пiдприємство формує вiдповiдно до МСФЗ 8
“Операцiйнi сегменти” в розрiзi операцiйного сегменту “Виготовлення бiтумних сумiшей”, який є
прiоритетним. (тис. грн.) Найменування показника Станом на 31.12.2015 р. Станом на 31.12.2016
р. Значення показника звiтного операцiйного сегменту “Виробництво машин та устаткування”
Нерозпо-дiленi статтi Усього Значення показника звiтного операцiйного сегменту “Виробництво
машин та устаткування” Нерозподiленi статтi Усього 1 2 3 4 5 6 7 1. Доходи звiтних сегментiв:
Доходи вiд операцiйної дiяльностi звiтних сегментiв 192871 192871 238004 238004 з них: чистий
дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): зовнiшнiм покупцям 189294 189294 232146
232146 iншi операцiйнi доходи 3539 3539 5540 5540 iншi доходи 38 38 318 318 Усього доходiв
звiтних сегментiв 192871 192871 238004 238004 Нерозподiленi доходи з них: доходи вiд
операцiйної дiяльностi фiнансовi доходи Усього доходiв пiдприємства 192871 192871 238004
238004 2. Витрати звiтних сегментiв: Витрати операцiйної дiяльностi 171194 171194 220646
220646 з них: собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг): зовнiшнiм покупцям
152808 152808 195552 195552 Адмiнiстративнi витрати 15150 15150 20484 20484 Витрати на збут
478 478 834 834 Iншi операцiйнi витрати 2758 2758 3776 3776 Фiнансовi витрати Iншi витрати
Усього витрат звiтних сегментiв 171194 171194 220646 220646 Нерозподiленi витрати податок на
прибуток Усього витрат пiдприємства 21677 21677 220646 220646 1 2 3 4 5 6 7 3. Фiнансовий
результат дiяльностi сегмента 21677 21677 17358 17358 4. Фiнансовий результат дiяльностi
пiдприємства 21677 21677 17358 17358 5. Активи звiтних сегментiв 61808 61808 73965 73965 з
них: необоротнi активи (в т.ч. капiтальнi iнвестицiї та iнвестицiйна нерухомiсть) за залишковою
вартiстю 20320 20320 30642 30642 вiдстроченi податковi активи – – – – запаси 16271 16271 14315
14315 дебiторська заборгованiсть 22503 22503 16940 16940 iншi оборотнi активи 648 648 484 484
грошовi кошти та їх еквiваленти 2066 2066 11584 11584 6. Зобов`язання звiтних сегментiв 13202
13202 11210 11210 з них: довгостроковi зобов’язання, в т.ч. – – довгостроковi кредити банкiв – –
iншi довгостроковi зобов’язання – – короткостроковi зобов’язання, в т.ч. 13202 13202 поточна
кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – кредиторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги 1088 1088 722 722 поточнi зобов`язання за розрахунками 10802 10802
9357 9357 поточнi забезпечення 1150 1150 1071 1071 iншi поточнi зобов`язання 162 162 60 60 7.
Капiтальнi iнвестицiї 38 38 37 37 8. Знос необоротних активiв 41679 41679 44894 44894
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4. Розшифровка окремих статей Балансу (Звiту про фiнансовий стан) 4.1. Основнi засоби Таблиця
3 (тис.грн.) Найменування показника Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та
обладнання Транс-портнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Всього 1 3
4 5 6 7 8 Первiсна вартiсть на 31.12.2015 р. 20757 34848 4616 512 118 60851 Знос 41126 Залишкова
вартiсть на 31.12.2015 р. 19795 Первiсна вартiсть на 31.12.2016 р. 28792 39847 5216 512 127 74494
Знос 44483 Залишкова вартiсть на 31.12.2016 р. 30011 За звiтний 2016 р. залишкова вартiсть

основних засобiв, якi перебувають у власностi ПАТ «Асфальтобетонний завод», збiльшилася на
10216 тис. грн. При цьому, обсяг капiтальних iнвестицiй у 2016 р. становив значну суму 13642
тис.грн., що дозволило на оновити основнi засоби пiдприємства на 34,0%. Таким чином, ПАТ
працювало над оновленням виробничих фондiв, попри складну економiчну ситуацiю в умовах
скорочення замовлень. Очiкуванi строки корисного використання основних засобiв у звiтному
роцi встановленi вiдповiдно до Податкового кодексу України. Станом на 31.12.2016 р. об’єкти
основних засобiв не використовувалися для забезпечення виконання зобов’язань. 4.2.
Нематерiальнi активи Станом на 31.12.2016 р. у власностi ПАТ «Асфальтобетонний завод»
нематерiальнi активи (в основному, програмне забезпечення рiзного цiльового призначення)
складають 559 тис грн. (первiсна вартiсть – 970 тис грн., накопичена амортизацiя – 411 тис грн.).
4.3. Iнвестицiйна нерухомiсть Залишкова вартiсть об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi у ПАТ
«Асфальтобетонний завод» станом на 31.12.2015 р. складає 24 тис. грн. ПАТ застосовує модель
собiвартостi для вiдображення операцiй з iнвестицiйною нерухомiстю. 4.4. Капiтальнi iнвестицiї
Капiтальнi iнвестицiї є витратами на придбання або виготовлення власними силами Пiдприємства
необоротних активiв. ПАТ має постiйну позитивну динамiку в частинi капiталовкладень в
необоротнi активи Таблиця 6 (тис. грн.) Найменування показника Залишок на кiнець 2014 року
Залишок на кiнець 2015 року Капiтальнi iнвестицiї, всього 16302 37 з них: придбання
(виготовлення) основних засобiв 16302 37 придбання (виготовлення) iнших необоротних
матерiальних активiв 4.5. Фiнансовi iнвестицiї Станом на 31.12.2016 р. на балансi ПАТ
«Асфальтобетонний завод» облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вартiстю 7 тис. грн.
Доходiв, пов’язаних iз їх володiнням, ПАТ у звiтному перiодi не отримувало. 4.6. Виробничi
запаси Таблиця 7 (тис. грн.) Найменування показника Залишок на кiнець 2016 року Залишок на
кiнець 2015 року Запаси, всього 14315 16271 з них: – сировина i матерiали 8799 12175 – купiвельнi
напiвфабрикати та комплектуючi вироби 1422 1512 – паливо 453 406 – тара i тарнi матерiали – – –
будiвельнi матерiали – – – запаснi частини 3321 1937 – iншi запаси 135 79 – МШП 185 162
Залишок запасiв сировини, матерiалiв, комплектуючих виробiв, товарiв на кiнець 2016 року
зменшився, що в цiлому, з урахуванням iнших показникiв дiяльностi ПАТ є позитивною
динамiкою. Станом на 31.12.2016 року матерiальнi запаси не були використанi в якостi
забезпечення виконання зобов’язань. 4.7. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть
вiдображається у балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю. ПАТ в основному працює на умовах
попередньої оплати, що обумовлює високу якiсть дебiторської заборгованостi. Основна частина
дебiторської заборгованостi виникла у результатi розрахункiв iз замовниками в межах виконання
укладених контрактiв на виробництво продукцiї, дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,
роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть. У 2016 р. на заводi не призупинялася робота
iз погашення сумнiвних та безнадiйних боргiв покупцiв i замовникiв, що обумовило позитивнi
змiни у структурi дебiторської заборгованостi в частинi скорочення розмiру боргiв, якi
облiковуються на балансi бiльше 18 мiсяцiв. Таблиця 8 (тис. грн.) Найменування показника Всього
на кiнець 2015 року у тому числi по термiнах виникнення до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18
до 36 мiсяцiв Дебiторська заборгованiсть: 8761 8434 327 – – за продукцiю, товари, роботи, послуги
– iнша поточна дебiторська заборгованiсть 4362 4014 348 – У 2016 роцi резерв сумнiвних боргiв
формувався на основi аналiзу платоспроможностi окремих покупцiв. У результатi резерву
нараховано в сумi 194 тис. грн. При цьому у 2016 роцi вiдбулося використання резерву сумнiвних
боргiв на 310 тис. грн. за рахунок списання безнадiйної заборгованостi. 4.8. Грошовi кошти
Таблиця 9 (тис. грн.) Найменування показника Залишок на кiнець 2016 року Залишок на кiнець
2015 року Залишки грошових коштiв, усього 11584 2066 з них: в касi на поточних рахунках у
банку 11584 2066 в т.ч.: гривнi 11583 2066
Продовження тексту приміток
4.9. Капiтал Власний капiтал пiдприємства на 31.12.2016 р. складає 62755 тис. грн. Основну
питому вагу складає нерозподiлений прибуток – 56390 тис. грн. (бiля 90 %). У 2016 р.
спостерiгалося значне зростання нерозподiленого прибутку – на 14149 тис. грн., що бiльше нiж на
33 % вище аналогiчного показника попереднього перiоду. Вказана динамiка обумовлена
переглядом пiдходiв до цiнової полiтики заводу та активiзацiєю дiяльностi ПАТ. 4.10. Вiдстроченi

податковi зобов’язання та вiдстроченi податковi активи Вiдстроченi податковi зобов’язання
(активи) на кiнець року вiдсутнi. 4.11. Iнформацiя щодо акцiй та дивiдендiв Статутний капiтал
акцiонерного товариства повнiстю сплачений. За законом України “Про акцiонернi товариства”
виплата дивiдендiв за простими акцiями, якi є в обiгу, здiйснюється з чистого прибутку звiтного
року i/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства
(п. 2, ст. 30, роздiл 6). У 2016 р. дивiденди виплачено в сумi 1353 тис. грн., чим погашено повнiстю
заборгованiсть на початок року. Дивiденди у 2016 р. не нараховувалися. 5. Розшифровка окремих
статей Звiту «Про фiнансовi результати (про сукупний доход)» У таблицi 11 наведенi iншi доходи i
витрати пiдприємства у розрiзi суттєвих статей, а також наведенi прибутки i збитки, якi виникають
по групi аналогiчних операцiй i представленi у звiтностi на основi згорнутого вiдображення
доходiв i вiдповiдних витрат (на нетто-основi). 5.1. Iншi операцiйнi доходи Таблиця 11 (тис. грн.)
Найменування показника 2016 2015 Iншi операцiйнi доходи, всього 5540 3539 з них: дохiд вiд
реалiзацiї оборотних активiв 176 278 дохiд вiд операцiйної оренди активiв 550 465 дохiд вiд
операцiйної курсової рiзницi 1 58 одержанi штрафи, пенi, неустойки – – дохiд вiд вiдшкодування
збиткiв 15 - дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 1429 65 iншi операцiйнi доходи 3369
2673 5.2. Iншi операцiйнi витрати Таблиця 12 (тис. грн.) Найменування показника 2016 2015 Iншi
операцiйнi витрати, всього 3776 2758 з них: витрати на дослiдження, розробки 1519 1144 витрати
нa купiвлю-продаж iноземної валюти собiвартiсть реалiзованиx виробничих запасiв 244 430
сумнiвнi тa безнадiйнi борги 391 313 втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 4 29 нестачi i втрати
вiд псування цiнностей 513 319 визнанi штрафи, пенi, неустойки 16 9 iншi операцiйнi витрати 1089
514 5.3. Iншi доходи Таблиця 13 (тис. грн.) Найменування показника 2015 2014 Iншi доходи,
всього 32 6 5.4. Iншi доходи Таблиця 14 (тис. грн.) Найменування показника 2016 2015 Iншi
фiнансовi доходи, всього 318 6 Значне пiдвищення доходiв та витрат у 2016 роцi обумовлене
переглядом цiнової полiтики пiдприємства. 6. Розшифровка окремих статей Звiту «Про рух
грошових коштiв» У звiтному 2016 р. основним джерелом надходження грошових коштiв ПАТ
стала основна дiяльнiсть. Основнi напрями витрачання грошових коштiв заводу також були
пов’язанi з основною операцiйною дiяльнiстю, незначна сума коштiв – 1353 тис. грн. витрачена на
часткове погашення заборгованостi за дивiдендами. У цiлому, за 2016 р. вiдбулося значне
збiльшення залишку грошових коштiв на кiнець року – на 9518 тис. грн. Основна сума коштiв буде
спрямована на сплату нарахованих податкових платежiв. Депозитних та iнших, крiм поточного,
рахункiв у банку вiдкрито не було. 7. Розшифровка окремих статей Звiту «Про власний капiтал» У
2016 роцi збiльшення власного капiталу були зумовлено отриманням прибутку – на суму
14149тис. грн. 8. Подiї пiсля дати Балансу У 2016 р. подiї, якi б призводили до виникнення подiй
пiсля дати балансу у 2016 р., вiдсутнi. Голова правлiння В.Д.Фомiчов Головний бухгалтер
Л.I.Мамчур

