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

Смолич О.С.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14314038
4. Місцезнаходження
м. Київ , Подiльський, 04136, м. Київ, Пiвнiчно-Сирецька, 3
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 205-34-56 (044) 205-34-05
6. Електронна поштова адреса
info@kvazar.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у
3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" №79

26.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.kvazar.com/files/yearreport2016.pdf
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

25.04.2017
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

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

X

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
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
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
Протягом звiтного року вiдбулися змiни у складi Загальних зборiв, Правлiння та Ревiзiйної
комiсiїї Товариства. Протоколом вiд 29.04.2016 року внесено змiни до складу Наглядової ради
та Ревiзiйної комiсiї.
У зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї про певнi дiї емiтентом не надано:
- вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб;
- iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;
- iнформацiя про облiгацiї емiтента та iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - у зв'язку з їх
вiдсутнiстю;
- iнформацiя про похiднi цiннi папери;
- iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня;

X

- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;
- iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй;
- iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям;
- iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду;
- iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття;
- вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду;
- вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи,
якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року;
- iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття;
- iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв;
- iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв;
- основнi вiдомостi про ФОН;
- iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН;
- iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
- розрахунок вартостi чистих активiв ФОН;
- правила ФОН;
- звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва).
У зв'язку iз вiдсутнiстю рiшеннь щодо значних правочинiв емiтентом не надається iнформацiя
щодо рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, iнформацiя про
надання згоди на вчинення значних правочинiв, iнформацiя про надання згоди на вчинення
значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А 01 № 603192
3. Дата проведення державної реєстрації
26.05.1994
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
18033650.00
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)
299
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
26.11 Виробництво електронних компонентiв
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є: 1) Загальнi збори Товариства - вищий орган Товариства; 2)
Наглядова рада Товариства здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть
Правлiння Товариства. Правлiння є виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною
дiяльнiстю Товариства. Роботою правлiння керує Голова Правлiння, який обирається
Наглядовою радою Товариства. 3) Ревiзiйна комiсiя - контролює фiнансово-господарську
дiяльнiсть Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "СБЕРБАНК"
2) МФО банку
320627
3) поточний рахунок
26001013000376

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Публiчне акцiонерне товариство "СБЕРБАНК"
5) МФО банку
320627
6) поточний рахунок
26001013000376
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Видобування корисних копалин

2392

Опис

Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку

Опис

Мiнiстерство
охорони
навколишнього
21.02.2031
21.02.2001
природного
середовища
УкрФаїни

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї

506792

Нацiональна
комiсiя з
03.03.2011
питань
03.03.2016
регулювання
зв'язку України

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовжуватись не буде.

УКР-46127.02.2015
Кiє

Спецiальне водокористування

Опис

Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, пов'язана iз створенням
об'єктiв архiтектури

Київська
мiська
державна
адмiнiстрацiя

27.02.2018

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї (дозволу): продовження термiну дiї

596928

Iнспекцiя
державного
архiтектурно13.12.2011
будiвельного
контролю у
м.Києвi

Опис

15. Інформація про рейтингове агентство

д/н

13.12.2016

Найменування
рейтингового агентства

Ознака рейтингового
агентства (уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової
оцінки емітента або цінних
паперів емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів емітента

1

2

3

4

Пiдприємство послугами
рейтингового агенства не
користується

міжнародне рейтингове
агентство

11.04.2016

д/н

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)

СП "Марком"

д/н

д/нд/н д/н д/н

0

АТ "Квазар-Мiкро

д/н

д/нд/н д/н д/н

0

АТ "Кебос"

д/н

д/нд/н д/н д/н

0

Прізвище, ім"я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування
фізичної особи
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
0

Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Монаков Сергiй Владленович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 274595 07.12.1999 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища, Московський IСС, iнженер електроної технiки
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Квазар", Голова Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.06.2016 3 роки
9) Опис

До компетенцiї Голови наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених
законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Голови наглядової ради належить:
органiзацiя роботи Наглядової ради, скликання засiдання наглядової ради та головування на них,
вiдкриття Загальних зборiв, органiзацiя обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснення iнших
повноважень, передбачених статутом та положенням про наглядову раду. У разi неможливостi
виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз
членiв наглядової ради за її рiшенням.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами
правлiння, встановлення розмiру винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних
осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу
або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв
загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi,
наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi
визначеною загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання
особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз
законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв,
за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової
угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 36 рокiв, ВАТ "Квазар" - Голова Правлiння.
Iнших мiсць працевлаштування не має.
* 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
Дмитерчук Богдан Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 580971 18.09.1997 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1943
5) освіта**
Вища, Львiвський Державний Унiверситет, iнженер електрик
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Квазар", Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.06.2016 3 роки
9) Опис
До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених
законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами
правлiння, встановлення розмiру винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних
осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу
або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв
загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi,
наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi
визначеною загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання
особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз
законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв,
за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової
угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 43 роки, ВАТ "Квазар", Директор.
Iнших мiсць працевлаштування не має.
* 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

Берiнгов Сергiй Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 243377 25.10.1999 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища, КПI, iнженер електрик
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Пiллар", Генеральний Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.06.2016 3 роки
9) Опис
До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених
законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами
правлiння, встановлення розмiру винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних
осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу
або перетворення Товариства;

18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв
загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi,
наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi
визначеною загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання
особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз
законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв,
за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової
угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 24 роки, ЗАТ "Пiллар", Генеральний Директор.
Iнших мiсць працевлаштування не має.
* 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
Золотухiн Валерiй Тихонович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 798584 02.04.1998 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1947
5) освіта**
Вища, КПI, iнженер ел.технiки
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Квазар", директор департаменту ЗЕД; Член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.06.2016 3 роки

9) Опис
До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених
законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами
правлiння, встановлення розмiру винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних
осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу
або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв
загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi,
наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi
визначеною загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання
особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз
законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї

Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв,
за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової
угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 37 рокiв, ВАТ "Квазар", директор департаменту ЗЕД.
Iнших мiсць працевлаштування не має.
Призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2012 р.
* 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
Омельчук Лариса Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 214262 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища, Київський нацiональний економ.унiверситет, фiнансист.
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Квазар", економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.06.2016 3 роки
9) Опис
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння до повноважень
ревiзiйної комiсiї входить перевiрка :
1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi
вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй
вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень
щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових
операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв,

спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв.
За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає
висновки. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний
баланс Товариства.
Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на
своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю. Ревiзiйна комiсiя є правомочною
приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше половини її членiв. Рiшення
ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв
ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам i
наглядовiй радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi
виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених
посадовими особами Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової
угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 24 роки, ВАТ "Квазар", економiст.
Iнших мiсць працевлаштування дана посадова особа не має.
Призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2012 р.
* 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
Осадча Свiтлана Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 045108 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
освiта – середня, Iрпенський iндустрiальний технiкум, спецiальнiсть – бухгалтер.
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Квазар", бухгалтер 1 категорiї; Член Ревiзiйної комiсiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.06.2016 3 роки
9) Опис
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння до повноважень
ревiзiйної комiсiї входить перевiрка :

1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi
вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй
вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень
щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових
операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв,
спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв.
За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає
висновки. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний
баланс Товариства.
Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на
своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю. Ревiзiйна комiсiя є правомочною
приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше половини її членiв. Рiшення
ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв
ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам i
наглядовiй радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi
виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених
посадовими особами Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової
угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iнших мiсць працевлаштування не має.
Стаж роботи - 22 роки
Призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2015 р.
* 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
Шмакова Марiя Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 8633068 14.02.2002 Шевченкiвський РУ ГУ МВС України в мКиєвi
4) рік народження**
1985
5) освіта**

Вища, Київський нацiональний торгiвельно-економiчний унiверситет, фiнанси
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ акцiонерний банк "Укргазбанк" 13.05.2008-23.04.2009 на посадi менеджер кредитного
магазину.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.06.2016 3 роки
9) Опис
При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння до повноважень
ревiзiйної комiсiї входить перевiрка :
1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi
вiдповiдним нормативним документам;
3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй
вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
4) дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень
щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових
операцiй вiд iменi Товариства;
5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв,
спiввiдношення власних та позичкових коштiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв.
За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя складає
висновки. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний
баланс Товариства.
Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на
своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю. Ревiзiйна комiсiя є правомочною
приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше половини її членiв. Рiшення
ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв
ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам i
наглядовiй радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi
виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених
посадовими особами Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової
угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iнших мiсць працевлаштування не має.
Стаж роботи - 6 рокiв.
* 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
Перший заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiвчук Тетяна Василiвна
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**
Академiя адвокатури України, юрист
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор iз захисту корпоративних прав ПАТ "Квазар"; Директор з департаменту юридичних
питання ПАТ "Квазар"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.05.2019 3 роки
9) Опис
Згоду на розголошення персональних данних не надана.
Перший заступник Голови правлiння обирається на посаду наглядовою радою. Перший
заступник Голови правлiння надає допомогу Головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та
виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй Голови правлiння перший
заступник має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах
компетенцiї, визначеної Статутом.
Перший заступник Голови правлiння має право:
1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;
2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;
3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в
межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;
4) приймати рiшення про укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, не перевищує 9, 99 % вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом,
рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради;
6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про
укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї
вiдповiдно до положень цього Статуту;
8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати
стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв
Товариства;
9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства;
10) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства,

згiдно чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства.
Голова та члени правлiння не можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання своїх
обов'язкiв, крiм випадкiв передбачених чинним законодавством цим Статутом та положенням
про наглядову раду.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової
угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж роботи - 10 рокiв
Iнших мiсць працевлаштування не має.
* 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
Смолич Олександр Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 741995 24.10.2001 Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища. Московський iнститут сталi i сплавiв.iнженер електронної технiки
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "Квазар-Мiкро". Помiчник голови правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2016 3 роки
9) Опис
Члени правлiння обираються наглядовою радою Товариства i мають право:
1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;
2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;
3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в
межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;
4) приймати рiшення про укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, не перевищує 9, 99 % вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом,
рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради;
6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про
укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї
вiдповiдно до положень цього Статуту;
8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати

стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв
Товариства;
9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства;
10) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства,
згiдно чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства.
Члени правлiння не можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання своїх обов'язкiв, крiм
випадкiв передбачених чинним законодавством цим Статутом та положенням про наглядову
раду.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової
угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 36 роки, АТ "Квазар - Мiкро", Помiчник голови правлiння.
Iнших мiсць працевлаштування не має.
* 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
Субботiн Юрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 244442 Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, iнженер
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник сектору клiмату та водопостачання ВАТ "Квазар"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.05.2016 3 роки
9) Опис
Члени правлiння обираються наглядовою радою Товариства i мають право:
1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;
2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;
3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в
межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;
4) приймати рiшення про укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, не перевищує 9, 99 % вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом,

рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради;
6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про
укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї
вiдповiдно до положень цього Статуту;
8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати
стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв
Товариства;
9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства;
10) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства,
згiдно чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства.
Члени правлiння не можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання своїх обов'язкiв, крiм
випадкiв передбачених чинним законодавством цим Статутом та положенням про наглядову
раду.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової
угоди.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
* 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
Янiцький Василь Костянтинович
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**
1957
5) освіта**
Вища, Київський фiнансово-економiчний коледж, Київський трудового Червоного Прапору
iнженерно-будiвельний iнститут.Iнститут сертифiкованих фiнансових менеджерiв.Бухгалтерфiнансист
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "МАВТ", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.05.2016 до прийняття рiшення про припинення повноваженнь
9) Опис
До компетенцiї головного бухгалтера належать такi повноваження та обов'язки: 1. Забезпечення
ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням

особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. 2. Органiзацiя
роботи бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку
всiх господарських операцiй. 3. Вимагання вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення
неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. 4.
Вживання всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному
виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження
оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. 5. Забезпечення
складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання
її та подання в установленi строки користувачам. 6. Здiйснення заходiв щодо надання повної,
правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв
пiдприємства. 7. Приймання участi у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi
передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з
нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. 8. За погодженням з власником
(керiвником) пiдприємства забезпечувати перерахування податкiв та зборiв, передбачених
законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних
зобов'язань. 9. Здiйснення контролю за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним
використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. 10. Приймання участi у
проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з
нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. 11.
Забезпечення перевiрки стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та
iнших вiдокремлених пiдроздiлах. 12. Органiзацiя роботи з пiдготовки пропозицiй для власника
(керiвника) пiдприємства щодо: - визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до
обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi
пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; - розроблення системи i форм
внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової
системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення
професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; - полiпшення системи
iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до
виконавцiв; - впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; - забезпечення
збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та
фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; - видiлення на окремий баланс фiлiй,
представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх
показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства. 13. Керування працiвниками вiддiлу бухгалтерiї
та вiддiлу АСУП пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. 14.
Ознайомлення цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними
матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. Розмiр
виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 31 рокiв,
ПАТ "МАВТ", головний бухгалтер. Iнших мiсць працевлаштування не має. Призначений на
посаду головного бухгалтера згiдно наказу № 31 вiд 20.06.2011 року.
Згода на розголошення персональних даних не надана.
* 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
Банiт Вiктор Андрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 654871 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища – Чернiвецький державний Унiверситет, спецiальнiсть «Фiзика».
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ДП "Квазар-4"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.05.2016 3 роки
9) Опис
Члени правлiння обираються наглядовою радою Товариства i мають право:
1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;
2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;
3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в
межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;
4) приймати рiшення про укладення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, не перевищує 9, 99 % вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом,
рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради;
6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про
укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї
вiдповiдно до положень цього Статуту;
8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати
стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв
Товариства;
9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства;
10) пiдписувати вiд iменi Правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства,
згiдно чинного законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства.
Члени правлiння не можуть бути у будь-який час усуненi вiд виконання своїх обов'язкiв, крiм
випадкiв передбачених чинним законодавством цим Статутом та положенням про наглядову
раду.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової
угоди.
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
* 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
Юденко Олександр Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 623398 06.11.2001 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Квазар", Директор Департаменту Solar AA
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.06.2016 3 роки
9) Опис
До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених
законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами
правлiння, встановлення розмiру винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних

осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу
або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв
загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi,
наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi
визначеною загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання
особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз
законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв,
за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової
угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 37 рокiв, Директор ДП «Завод Квазар-12»
Iнших мiсць працевлаштування не має.
* 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
Юденко Олександр Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 623398 06.11.2001 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Квазар", Директор Департаменту Solar AA

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.06.2016 3 роки
9) Опис
До компетенцiї Членiв наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених
законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв правлiння;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами
правлiння, встановлення розмiру винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд виконання його повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, товариствах, органiзацiях, установах, про заснування/створення iнших юридичних
осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу
або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення будь-якого правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В разi попереднього схвалення значних правочинiв
загальними зборами, iз зазначенням останнiми характеру правочинiв та їх граничної вартостi,
наглядовою радою можуть бути прийнятi рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова
вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше граничної вартостi
визначеною загальними зборами;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання
особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;

23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз
законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв,
за винятком випадкiв, встановлених законодавством.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає встановленим виплатам згiдно контракту та трудової
угоди.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи - 37 рокiв, Директор ДП «Завод Квазар-12»
Iнших мiсць працевлаштування не має.
* 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

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової особи
або повне найменування
юридичної особи

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

Кількість
акцій
(штук)

1

2

3

4

5

Голова
наглядової
ради

Монаков Сергiй
Владленович

СО 274595 07.12.1999
Шевченкiвським РУ ГУ МВС
Україiни в м. Києвi

3865

Член
Наглядової
Ради

Дмитречук Богдан
Петрович

СН 580971 18.09.1997
Шевченкiвським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

Член
Наглядової
Ради

Берiнгов Сергiй Борисович

Член
Наглядової
Ради
Член
правлiння

Від загальної
кількості акцій прості
(у відсотках) іменні

Кількість за видами акцій
прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

6

7

8

9

1.07

3865

0

0

0

54

0.015

54

0

0

0

СО 243377 19.10.1999
Подiльським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

42824

11.87

42824

0

0

0

Золотухiн Валерiй
Тихонович

СН 798584 02.04.1998
Шевченкiвським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

1000

0.28

1000

0

0

0

Банiт Вiктор Андрiйович

СН 654871 18.12.1997
Дарницьким РУ ГУ МВС
України в м. Києвi

11

0.00305

11

0

0

0

47754

13.23805

47754

0

0

0

Усього

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

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

КМ "Сек'юр Корп"

1430472

- Канада д/н Торонто,
Онтарiо вул. Керемос
кресент, 36

241327

66.91

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

42824
284151

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

СО 243377 19.10.1999 Подiльським
РУ ГУ МВС України в м. Києвi
Усього

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

241327

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

11.87

42824

0

0

0

78.78

284151

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
30.06.2016
260398

1) Прийняття рiшення про обрання лiчильної комiсiї - Пiвчук Т.В.
2) Приняття рiшення про припинення повноваженнь членiв Наглядової Ради - Пiвчук Т.В.
3) Приняття рiшення про обрання членiв Наглядової Ради, затвердження умов цивiльно - правових
та/або трудових договорiв, що укладатимуться з ними - Пiвчук Т.В.
4) Приняття рiшення про припинення повноваженнь членiв Ревiзiйної комiсiї - Пiвчук Т.В.
5) Приняття рiшення про обрання членiв Ревiхiйної комiсiї - Пiвчук Т.В.
6) Приняття рiшення за наслiдками розгляду звiту органiв управлiння Товариства, затвердження
рiчного звiту Товариства за 2015 рiк, розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2015 рiк Смолич О.С.
7) Прийняття рiщення про змiну умов кредитування за договором про вiдкриття кредитної лiнiї
№05-В/10/47/КЛ вiд 29.04.2010 р. укладеним з АТ "Сбербанк" - Янiцький В.К.

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього
періоду

За результатами періоду, що
передував звітньому

за
простими
акціями

за
привілейованими
акціями

за
простими
акціями

за
привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через
депозитарну систему із зазначенням сум
(грн) перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення
дивідендів безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених дивідендів на
відповідну дату

Опис

Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по простих акцiях (за
звiтний перiод): Рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк не
приймалося.
Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по привiлейованих акцiях
(за звiтний перiод): Рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк не
приймалося.
Дата початку виплати дивiдендiв (за звiтний перiод): За звiтний перiод
дивiденди не виплачувались.
Дата закiнчення виплати дивiдендiв: За звiтний перiод дивiденди не
виплачувались.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ейч Ел Бi Юкрейн"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23731031

Місцезнаходження

01011 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ Гусовського, 11/11
оф.3

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

001000

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2002

Міжміський код та телефон

(044) 222-60-10

Факс

(044) 569-19-00

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

Аудит фiнансової звiтностi за 2016 рiк ПАТ "КВАЗАР"

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ №581322

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 377-72-65

Факс

(044) 279-12-49

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Договiр № Е-2797 вiд 30.12.2010 р., депозитарна дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Приватне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

03150 Україна Шевченкiвський м. Київ Червоноармiйська, 72

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ №581354

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.03.2009

Міжміський код та телефон

(044) 277-50-00

Факс

(044) 277-50-01

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.

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

05.01.2011

08/1/11

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000109128

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

50.00

360673

18033650.00

100.00

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: 25.08.2011 Фондовою Бiржею ПФТС прийнято
рiшення про включення акцiй ПАТ "Квазар" до Бiржового списку ПФТС без включення до Бiржового реєстру. Iнформацiя про зовнiшнi
ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: За 2016 рiк торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх ринках не
здiйснювалась.
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 25.08.2011 Фондовою Бiржею ПФТС прийнято
рiшення про включення акцiй ПАТ "Квазар" до Бiржового списку ПФТС без включення до Бiржового реєстру. Мета додаткової емiсiї:
Протягом 2016 року додаткова емiсiя не вiдбувалась. Спосiб розмiщення: бездокументарна форма6

XI. Опис бізнесу
Злиття, подiл, приєднання перетворення, видiл не вiдбувалися.
ПАТ "Квазар" має наступнi дочiрнi пiдприємства:
ДП "Квазар-4", ДП "Квазар-IС", ДП завод "Квазар-12", ДП "Квазар -Рось", ДП "Квазар-7"
Взаємовiдносини обумовленi Статутом дочiрнiх пiдприємств та договорами про
взаємовiдносини, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 298.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 1.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0.
Фонд оплати працi: 13 283,8 тис.грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього
року: +905,2 тис.грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента: на пiдприємствi постiйно провадяться заходи, спрямованi на
пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями емiтент не проводив.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не
надходили
Органiзацiя та методологiя бухгалтерського облiку здiйснюється у вiдповiдностi до чинного
законодавства України, нацiональних П(С)БО, та, у вiдповiдностi до вимог ДКЦПФР
проводиться трансформацiя фiнансової звiтностi Товариства згiдно класифiкацiї МСФЗ.
ПАТ "КВАЗАР" веде дiяльнiсть в двjх рiзних направленнях
Перше направлення - виробництво кремнiєвих пластин (порiзцi кремнiєвих пластин) для
виготовлення сонячних елементiв, зарядних приладiв i систем енергозбереження.
Виготовлення основних видiв або послуг вiд сезонних змiн не залежать.
З метою зменшення операцiйних витрат пiдприємства, але в той час збереження присутностi на
українському ринку сонячної енергетики марки "Квазар", можливостi реалiзацiї складських
залишкiв були створенi самостiйнi пiдприємства (ДП "Квазар-7" та ДП завод "Квазар-12")
Основними покупцями в 2016 роцi стали резиденти України - юридичнi особи: ТОВ
"Ремонтник", приватний сектор, фiзичнi особи, якi встановлюють сонячнi системи. В Европi BSB
Cooperatieve U. A.(Нiдерланди), Solar Swiss (Швецарiя).
Серед основних подiй розвитку в 2016 роцi для компанiї ПАТ "Квазар", та її дочiрних можна
видiлити наступнi:
- виконання проектiв по забезпеченню замовлень системами електропостачання рiзного
призначення на базi фотоелектричних модулiв (сонячних електростанцiй)
- продажу сонячних модулiв та комплектуючих, а також їх комплексне встановлення "пiд ключ"
- розробка i виробництво нестандартних фотоелектричних модулiв та сонячних зарядних
пристроїв

- продаж фотоелектричних елементiв та сонячних зарядних пристроїв
Друге направлення ПАТ "Квазар" - здача в оренду власних примiщень та надання пов'язаних з
цим послуг (обслуговування електромереж, водопостачання, та водовiдведення, приймання
промислових стоякiв, виробництво пом'якшеної та iонiзованої води, охорона територiї,
пропускна система).
Вiдчуження нерухомого майна: нежилi примiщення групи примiщень №3 (зал кондицiонування)
загальною площею 343,4 кв. м. на користь Компанiї КМ Коре Лтд (Кiпр) (2011 рiк); квартира
загальною площею 52,30 кв.м. на користь фiзичної особи (2011 рiк); квартира загальною площею
46,9 кв.м. на користь фiзичної особи (2012 рiк);
В Товариства вiдсутнi правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема вiдсутнi правочини, укладенi
протягом звiтного року мiж емiтентом та його дочiрнiми/залежними пiдприємствами,
вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової
ради або членами виконавчого органу, з iншого боку.
ПАТ "Квазар" володiє основними засобами, якi є власнiстю емiтента. Необхiдною технiкою
вiтчизняного та iноземного виробництва, яка використовується для виробництва модулiв та
порiзки кремнiєвих пластин. Залишкова вартiсть основних засобiв виробничого призначення
становить 88 518 тис. грн., тобто 99.1% загальної вартостi основних фондiв виробництва.
Загальний ступень зносу на кiнець року 64,2 %. Обмеженнь у використаннi виробничих фондiв
не було. Об'єкти невиробничої сфери, якi знаходяться на балансi ПАТ "Квазар" становлять 771
тис. грн. тобто 0.9 % вiд загальної вартостi основних фондiв. До складу невиробничих фондiв
входять: будинки каркаснi i збiрно-щитовi, холодильники та iншi основi фонди.
З 1.07.2015 року був прийнятий Закон України про електроенергетику в частинi мiсцевої
складової що призвело до вiдкриття ринку для дешевих модулей iноземного виробництва, а саме
Китаю. Це створило високу конкуренцiю для збуту вiтчизняних модулiв. Також це нiвелювало
iнвестицiйну привабливiсть України як країни, де можна реалiзовувати проекти в сферi сонячної
енергетики. Цi змiни в енергетичнiй полiтицi призвели не тiльки до неможлвостi розвитку нових
проектiв, але й до неможливостi виконувати зобов'язання перед iнвесторами якi вже вклали в
галузь.
За звiтний перiод штрафнi санкцiї за порушення законодавства на ПАТ "Квазар" накладались в
розмiрi 1 042 906,89 грн.
Фiнансування ведеться за рахунок власних та залучених обiгових коштiв.
Станом на 31.12.2016 загальний пiдсумок укладених, але ще не виконаних договорiв за
продукцiю ПАТ "Квазар" (рiзання кремнiєвих пластин) складає суму еквiваленту 205 000 дол.
США, у тому числi ПДВ. Розрахунок здiйснюється у гривнях по вiдповiдному у договорах курсi
грн. за дол. США на момент виставлення рахунку-фактури.
Стратегiчними цiлями ПАТ "Квазар" на найближчий час є збiльшення частики присутностi
продукцiї ПАТ "Квазар" на українському ринку сонячної енергетики головним чином, через

будiвництво мережi сонячних електростанцiй великої потужностi. Створення сiтки фiрмових
магазинiв та дистриб'юторської мережi, збiльшення випуску зарядних пристроїв у двiчi, в
порiвняннi з 2016 роком, участь у проектах будiвництва електростанцiй загальною потужнiстю
20 мегаватт. Пошук нових клiєнтiв в Українi та Європi на виконання робiт з рiзання кремнiєвих
пластин.
За звiтний рiв пiдприємством проводилися технологiчнi дослiдження та розробки нових
технологiй виготовлення модулiв та зарядних пристроїв на суму 476 302,18 грн.
Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент:
1) Позивач Global Sun Limited, вiдповiдач ПАТ "Квазар". Предмет спору. Надання дозволу на
примусове виконання рiшення МКАС при ТПП про стягнення боргу в розмiрi 39 683,06 евро. Суд
у якому розглядається: Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних та
кримiнальних прав. № справи 22-11435, 06.04.2015. Дата вирiшення: Справа розглядається.
2) Позивач ТОВ "Пiллар", вiдповiдач ПАТ "Квазар". Предмет спору. Стягнення боргу в розмiрi 7
786 127,12 грн. Суд у якому розглядається:Київський аппеляцiйний господарський суд України.
№ справи 911/2179/15, 28.07.2015. Дата вирiшення: Справа розглядається.
3) Позивач ПАТ "Квазар", вiдповiдач ТОВ "Пiллар". Предмет спору. Стягнення боргу в розмiрi
24 003 551,04 грн. Суд у якому розглядається:Київський аппеляцiйний господарський суд
України. № справи 911/2179/15, 03.08.2015. Дата вирiшення: Справа розглядається.
4) Державна екологiчна iнспекцiя у м.Києвi, вiдповiдач ПАТ "Квазар". Предмет спору. Сплата
грошових коштiв в розмiрi 912 404,32 за здiйснення спецiального водокористування розстрочена
до 31.10.2017 р. Суд у якому розглядається: Господарський суд м. Києва. № справи 5011-66/88902012, 12.05.2015. Дата вирiшення: 19.05.2015 Оплата по розстрочцi.
5) Позивач ПАТ "Квазар", вiдповiдач ДП "НДIМ НТК" Iнститут монокристалiв НАН України.
Предмет спору. Визнання права власностi. Суд у якому розглядається: Верховний суд України.
№ справи 910/1402/14, 10.03.2016. Дата вирiшення: Справа розглядається.
6) Позивач ПАТ "Квазар", вiдповiдач ТОВ "Пiллар". Предмет спору. Стягнення боргу в розмiрi
149 761,60 грн. Суд у якому розглядається:Київськи аппеляцiйний господарський суд України. №
справи 910/6254/16, 05.04.2016. Дата вирiшення: Позов задоволено.
7) Позивач: ПАТ "Квазар", вiдповiдач: Державна екологiчна iнспецiя. Предмет спору: про
визнання незаконними дiї iнспекцiї щодо проведення позапланової перевiрки i скасування
припису №9 вiд 25.08.2016. Суд у якому розглядається: Окружний адмiнiстративний суд м Києва.
№ справи 826/13864/16, 02.09.2016. Дата вирiшення: Справа розглядається.
8) Позивач: ПАТ "Квазар", вiдповiдач: ТОВ "Республiканський iнститут освiти". Предмет спору:
про стягнення 32 559,40. Суд у якому розглядається: Господарський суд м.Києва. № справи
910/15598/16, 01.09.2016. Дата вирiшення: Позов задоволено.
9) Позивач:Державна екологiчна iнспекцiя, вiдповiдач: ПАТ "Квазар". Предмет спору: про
стягнення збиткiв 82546,01. Суд у якому розглядається: Господарський суд м.Києва. № справи
910/22546/16, 23.12.2016. Дата вирiшення: Справа розглядається
10) Позивач: ТОВ "Пiллар", вiдповiдач: ПАТ "Квазар". Предмет спору: про стягнення 762 427,71
грн. Суд у якому розглядається: Господарський суд м.Києва. № справи 910/3199/17, 28.02.2017.
Дата вирiшення: справа розглядається.
11) Позивач: ПАТ "Квазар", вiдповiдач: ТОВ "Пiллар". Предмет спору: про стягнення 122 289
грн. Суд у якому розглядається: Господарський суд м.Києва. № справи 910/23362/16, 23.12.2016.
Дата вирiшення: Позов задоволено.
12) Позивач: ПАТ "Квазар", вiдповiдач: ТОВ "Iнститут секретарiв". Предмет спору: про
стягнення 37895,29. Суд у якому розглядається: Господарський суд м.Києва. № справи
910/22769/16, 15.12.2016. Дата вирiшення: Позов задоволено.

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:

94011

88518

25384

25262

119395

113780

будівлі та споруди

30732

28901

122

0

30854

28901

машини та
обладнання

63255

59065

25262

25262

88517

84327

транспортні засоби

11

3

0

0

11

3

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

13

549

0

0

13

549

2. Невиробничого
призначення:

840

771

0

0

840

771

будівлі та споруди

704

645

0

0

704

645

машини та
обладнання

113

104

0

0

113

104

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

23

22

0

0

23

22

94851

89289

25384

25262

120235

114551

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Залишкова вартiсть основних засобiв виробничого призначення становить 88 518 тис. грн. тобто
99,1 % загальної вартостi основних фондiв виробництва. Загальний ступень зносу на кiнець
року складає 64,2%. Обмеження у використаннi виробничих фондiв не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

-33709

-5057.0

Статутний капітал
(тис. грн.)

18034

18034

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

18034

18034

Опис

Розрахунок чистих активiв Товариства проводився з дотриманням вимог Рiшення Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацiй
щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» вiд 17.11.2004 р. № 485.
В ходi аналiзу показникiв фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що статутний
капiтал станом на 31.12.2016 р. менший за вартiсть чистих активiв
на 26 901 тис. грн.
В ходi аналiзу показникiв фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що статутний

капiтал станом на 31.12.2015 р. перевищує вартiсть чистих активiв
на 1 072 тис. грн.
Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного Товариства менша вiд статутного капiталу. Вiдповiдно
до вимог статтi 155 п. 3 Цивiльного Кодексу України пiдприємство має зменшити розмiр
статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту в установленому порядку.
Зменшення статутного капiталу на суму рiзницi мiж чистими активами призведе до
зменшення статутного капiталу нижче мiнiмального рiвня встановленого законодавством.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

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

221

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

24072

X

X

Усього зобов'язань

X

223990

X

X

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

Опис:

Податковi зобов'язання станом на 31.12.2016 року складають 221 тис. грн., у т.ч. з
податку на прибуток 15 тис. грн.
Усього зобов'язання станом на 31.12.2016 року складають 223 990тис. грн., у т.ч.:
Вiдстроченi податковi зобов'язання - 337,0 тис. грн.;
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 15 442 тис. грн.;
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 324 тис. грн.;
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 1 506 тис. грн.;
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 322 тис. грн.;
Iншi поточнi зобов'язання - 24 072 тис. грн.
У Товариства не має зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами,
сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi похiдними),
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та фiнансової допомоги на зворотнiй
основi.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Рiзка
пластин

2 525 тис. шт.

15044

98.6

2 531 тис. шт.

18281

98.77

2

ФЕМ

1 тис. шт.

213

1.4

0,2 тис. шт.

227

1.23

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

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

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

45.5

2

Витрати на оплату працi

4.6

3

Вiдрахування на соцiальнi
заходи

1.8

4

Амортизацiя

17.7

5

Iншi операцiйнi витрати

30.4

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)

23731031

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01011, м. Київ, Печерський
район, вул. Гусовського, 11/11,
офiс 3

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0283 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**

296 П 000296 24.11.2014 24
вер. 2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

умовно-позитивна

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

ТОВ "ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН
23731031
01011, м. Київ, Печерський
район, вул. Гусовського, 11/11,
офiс 3
0283 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

296 П 000296 24.11.2014 24
вер. 2020

Текст аудиторського висновку (звіту)
Вих. №
вiд
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Головi Правлiння
ПАТ «Квазар»
пану Смоличу О.С.
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «Квазар» (далi – Пiдприємство), яка включає
Консолiдований звiт про фiнансовий стан на 31.12.2016 р., Консолiдований звiт про сукупний дохiд, Консолiдований
звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) та Консолiдований звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився
на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової
звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що
не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у консолiдованiй
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв,
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок,
зроблених управлiнським персоналом, та загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
1. Не проводиться зменшення суми капiталу в дооцiнках на суму нарахованої амортизацiї за дооцiнкою основних
засобiв, що не дає можливостi пiдтвердити суму капiталу в дооцiнках станом на 31.12.2016 р. в розмiрi 61 704 тис.
грн.,
яка виникла до 1996 року та лишається не змiнною незалежно вiд нарахованої на неї амортизацiї.
2. В облiку та фiнансовiй звiтностi не вiдображено нарахування пенi за 2016 рiк за несвоєчасне погашення
заборгованостi перед банком (ПАТ «Сбербанк») за кредитним договором орiєнтовно в розмiрi 9 200 тис. грн.
Виявленнi зобов’язання можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства, оскiльки можуть привести до
вiдтоку активiв.
3. Iснує висока ймовiрнiсть збiльшення зобов’язань за розрахунками з бюджетом Пiдприємства на звiтну дату
орiєнтовно на суму 5 618 тис. грн.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi
«Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки», консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в
усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
Пiдприємства на 31 грудня 2016 р., а також його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився
на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Iншi питання
Не змiнюючи нашої думки щодо фiнансової звiтностi, звертаємо Вашу увагу на те, що Пiдприємство здiйснює свою
дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної i полiтичної кризи. В результатi нестабiльної ситуацiї в Українi
дiяльнiсть Пiдприємства супроводжується ризиками. Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутню дiяльнiсть
Пiдприємства на даний момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Можливi наслiдки таких ризикiв будуть
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки будуть iдентифiкованi i зможуть бути оцiненi.
Генеральний директор
ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН»
(серт. № 006812 АПУ,
Диплом АССА ДипIФР № 1734596) О.П. Самусєва

Головний аудитор
(серт. А № 006202 АПУ) Л.I.Чабан
«__» ____________ 20__ р.
ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БI ЮКРЕЙН»
Україна, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 3

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

0

1

2

2015

1

0

3

2014

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? (так/ні)

Ні

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

5

членів наглядової ради - акціонерів

4

членів наглядової ради - представників акціонерів

2

членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

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

1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

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

11

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Iншi комiтети не створено

Інші (запишіть)

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)

Розмiр винагороди членiв
наглядової ради визначається
вiдповiдно до Статуту,
Положення про Наглядову раду
та Договору.

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): Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб якi
мають повну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв

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)

Дата обрання 30.06.2016, iз
обов'язками ознайомився
особисто

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 3
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?
Не належить
до
Загальні
Наглядова Виконавчий
компетенції
збори
рада
орган
жодного
акціонерів
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

Так

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) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
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):

додаткових документiв не iснує

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

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)

незалежний аудитор

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

X

Ні

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)

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть):

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

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

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

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КВАЗАР"

Територія

за ЄДРПОУ

14314038

за КОАТУУ 8038500000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230
26.11

299

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул. Пiвнiчно-Сирецька, буд 3, м. Київ,
04136

Адреса

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

4

3

первісна вартість

1001

413

412

накопичена амортизація

1002

409

409

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Основні засоби:

1010

81291

76787

первісна вартість

1011

209098

208771

знос

1012

127807

131984

Інвестиційна нерухомість:

1015

12153

11352

первісна вартість

1016

28552

28548

знос

1017

16399

17196

Довгострокові біологічні активи:

1020

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

накопичена амортизація

1022

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

1030

1526

1526

215

114

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

95189

89782

Запаси

1100

15319

19124

Виробничі запаси

1101

11385

16549

Незавершене виробництво

1102

1231

692

Готова продукція

1103

1769

1174

Товари

1104

934

709

Поточні біологічні активи

1110

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

22335

26472

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

49491

50182

з бюджетом

1135

4

6

у тому числі з податку на прибуток

1136

1

4

з нарахованих доходів

1140

із внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

123

114

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

115

258

Готівка

1166

1

Рахунки в банках

1167

114

258

Витрати майбутніх періодів

1170

70

78

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

резервах незароблених премій

1183

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

Інші оборотні активи

1190

10

15

Усього за розділом II

1195

87467

96249

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

1200

Баланс

1300

182656

186031

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

18034

18034

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

Капітал у дооцінках

1405

Додатковий капітал

1410

Емісійний дохід

1411

Накопичені курсові різниці

1412

Резервний капітал

1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Пасив

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал

61908
62058

101

1420

-90922

-121281

Неоплачений капітал

1425

()

()

()

Вилучений капітал

1430

( -263 )

( -263 )

()

Інші резерви

1435

Усього за розділом I

1495

-11093

-41501

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

308

337

Пенсійні зобов’язання

1505

215

114

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1230

1230

Довгострокові забезпечення

1520

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Цільове фінансування

1525

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви, у тому числі:

1530

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

1531

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

1532

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Усього за розділом II

1595

1753

1681

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

165390

180397

за товари, роботи, послуги

1615

11301

17377

за розрахунками з бюджетом

1620

958

88

за у тому числі з податку на прибуток

1621

за розрахунками зі страхування

1625

749

229

за розрахунками з оплати праці

1630

1358

1144

за одержаними авансами

1635

764

322

за розрахунками з учасниками

1640

1222

1222

із внутрішніх розрахунків

1645

за страховою діяльністю

1650

Поточні забезпечення

1660

1300

1117

Доходи майбутніх періодів

1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

Інші поточні зобов’язання

1690

8954

23955

Усього за розділом IІІ

1695

191996

225851

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

1700

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

182656

186031

Примітки
Керівник

Смолич Олександр Сергiйович

Головний бухгалтер

Янiцький Василь Костянтинович

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

14314038

(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

51248

43721

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( -31386 )

( -39022 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

()

()

Валовий:
прибуток

2090

19862

4699

збиток

2095

()

()

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

17516

39401

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати

2130

( -12822 )

( -16075 )

Витрати на збут

2150

( -1021 )

( -2729 )

Інші операційні витрати

2180

( -18294 )

( -16093 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

()

()

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

()

()

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

5241

9203

збиток

2195

()

()

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

21
19166

12668

2250

( -18113 )

( -16083 )

Втрати від участі в капіталі

2255

()

()

Інші витрати

2270

( -35173 )

( -56521 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

збиток

2295

( -28879 )

( -50712 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-29

100

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

( -28908 )

( -50612 )

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

-28908

-50612

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

збиток

2355

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код
рядка

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

5784

16053

Витрати на оплату праці

2505

13332

13034

Відрахування на соціальні заходи

2510

4365

3635

Амортизація

2515

5287

3940

Інші операційні витрати

2520

39857

35728

Разом

2550

68625

72390

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

Дивіденди на одну просту акцію

2650

360673

-140.32656

Примітки
Керівник

Смолич Олександр Сергiйович

Головний бухгалтер

Янiцький Василь Костянтинович

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

14314038

(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

18013

60670

Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

Цільового фінансування

3010

4

142

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

Надходження від повернення авансів

3020

1312

5472

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

919

290

Надходження від операційної оренди

3040

40933

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Інші надходження

3095

212

1735

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -28313 )

( -35072 )

Праці

3105

( -11360 )

( -10272 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -3071 )

( -4245 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -11206 )

( -9524 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

()

( -2 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( -1933 )

( -3979 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( -7424 )

( -4225 )

Витрачання на оплату авансів

3135

()

()

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( -402 )

( -47 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( -27 )

( -38 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

()

()

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

()

()

Інші витрачання

3190

( -2723 )

( -799 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4291

8312

27

9

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

3200

необоротних активів

3205

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

дивідендів

3220

Надходження від деривативів

3225

Надходження від погашення позик

3230

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

Інші надходження

3250

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

()

()

необоротних активів

3260

( -3 )

( -149 )

Виплати за деривативами

3270

()

()

Витрачання на надання позик

3275

()

()

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

()

()

Інші платежі

3290

()

()

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

24

-118

600

498

22

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

3300

Отримання позик

3305

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

Інші надходження

3340

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

()

Погашення позик

3350

600

Сплату дивідендів

3355

()

()

Витрачання на сплату відсотків

3360

( -4189 )

( -8894 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

()

()

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

()

()

8280
()

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

()

()

Інші платежі

3390

()

( -8280 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-4189

-8396

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

126

-202

Залишок коштів на початок року

3405

115

101

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

17

216

Залишок коштів на кінець року

3415

258

115

Примітки
Керівник

Смолич Олександр Сергiйович

Головний бухгалтер

Янiцький Василь Костянтинович

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

14314038

(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

X

X

X

X

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

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:
фінансових інвестицій

3255

X

X

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

X

X

Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР"

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

14314038

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

1

2

3

Залишок на
початок року

4000

18034

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

Виправлення
помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований
залишок на
початок року

4095

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

18034

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

4

5

6

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)
7

62058

-90922

61908

-61908

-1451

61908

150

-92373

-28908

8

Вилучений
капітал

Всього

9

10

-263

-11093

-1451

-263

-12544

-28908

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

Накопичені
курсові різниці

4113

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

Інший сукупний
дохід

4116

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

Вилучення
частки в капіталі

4275

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

Інші зміни в
капіталі

4290

Придбання
(продаж)

4291

-49

-49

неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

Залишок на
кінець року

4300

18034

61908

-49

-28908

101

-121281

Примітки
Керівник

Смолич Олександр Сергiйович

Головний бухгалтер

Янiцький Василь Костянтинович

-28957
-263

-41501

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

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

14314038

за КОАТУУ 8038500000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230
26.11

399

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул. Пiвнiчно-Сирецька, буд 3, м. Київ,
04136

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Консолідований 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

4

22

первісна вартість

1001

418

436

накопичена амортизація

1002

414

414

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

82945

77987

первісна вартість

1011

222061

220918

знос

1012

139116

142931

Інвестиційна нерухомість:

1015

11905

11302

первісна вартість

1016

27533

28422

знос

1017

15628

17120

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

1030

56

56

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

215

114

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Гудвіл при консолідації

1055

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

95125

89481

Запаси

1100

17040

22924

Виробничі запаси

1101

12353

18599

Незавершене виробництво

1102

1683

1496

Готова продукція

1103

1769

1208

Товари

1104

1235

1443

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

21396

26147

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

49536

50210

з бюджетом

1135

417

138

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

126

з нарахованих доходів

1140

0

11

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1411

145

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2441

1098

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

2441

1098

Витрати майбутніх періодів

1170

70

78

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

10

49

Усього за розділом II

1195

92321

100800

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

1200

0

0

Баланс

1300

187446

190281
На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

18034

18034

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

62209

62209

Додатковий капітал

1410

163

114

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

201

201

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-85401

-114004

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

( -263 )

( -263 )

()

Інші резерви

1435

0

0

Неконтрольована частка

1490

0

0

Усього за розділом I

1495

-5057

-33709

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

308

337

Пенсійні зобов’язання

1505

215

114

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1230

0

Довгострокові забезпечення

1520

9

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

резерв незароблених премій

1533

0

0

інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

1762

451

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

165390

180397

за товари, роботи, послуги

1615

9316

15442

за розрахунками з бюджетом

1620

1052

221

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

15

за розрахунками зі страхування

1625

864

324

за розрахунками з оплати праці

1630

1592

1506

за одержаними авансами

1635

766

322

за розрахунками з учасниками

1640

1222

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

1445

1255

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

9094

24072

Усього за розділом IІІ

1695

190741

223539

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

1700

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

187446

190281

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки
Керівник

Смолич Олександр Сергiйович

Головний бухгалтер

Янiцький Василь Костянтинович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КВАЗАР"

за ЄДРПОУ

14314038

(найменування)

Консолідований 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

65840

53191

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

-41036

-44677

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий:
прибуток

2090

24804

8514

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

10067

39923

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

( -15278 )

( -18329 )

Витрати на збут

2150

( -1608 )

( -3241 )

Інші операційні витрати

2180

( -11667 )

( -16724 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

6318

10143

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

21

Інші доходи

2240

19174

12746

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -18113 )

( -16083 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( -35474 )

( -56572 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( -28095 )

( -49745 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-278

-262

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( -28373 )

( -50007 )

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

-28373

-50007

Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

2470

-28373

-50007

неконтрольованій частці

2475

0

0

Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480

0

0

неконтрольованій частці

2485

0

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

10249

19361

Витрати на оплату праці

2505

18232

17066

Відрахування на соціальні заходи

2510

5317

5015

Амортизація

2515

5821

4322

Інші операційні витрати

2520

50198

36889

Разом

2550

89817

82653

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

360673

360673

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

78.66683

138.64914

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки
Керівник

Смолич Олександр Сергiйович

Головний бухгалтер

Янiцький Василь Костянтинович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КВАЗАР"

за ЄДРПОУ

14314038

(найменування)

Консолідований 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

25651

65828

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

4

142

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

8909

7707

Надходження від повернення авансів

3020

1312

5502

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

115

283

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

919

290

Надходження від операційної оренди

3040

40933

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

329

2037

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -33030 )

( -35536 )

Праці

3105

( -15217 )

( -13430 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -4128 )

( -5780 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -12817 )

( -12382 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -15 )

( -1256 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( -2654 )

( -5050 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( -8266 )

( -6076 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( -5223 )

( -4833 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( -1603 )

( -838 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( -27 )

( -38 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( -2740 )

( -802 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

3387

8150

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

51

26

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

22

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

( -559 )

( -715 )

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

-508

-667

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

1800

498

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

24935

8364

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

1800

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( -4189 )

( 8894 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

( -24982 )

( -8280 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-4236

-8312

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-1357

-829

Залишок коштів на початок року

3405

2441

3452

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

14

-182

Залишок коштів на кінець року

3415

1098

2441

Примітки
Керівник

Смолич Олександр Сергiйович

Головний бухгалтер

Янiцький Василь Костянтинович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КВАЗАР"

за ЄДРПОУ

14314038

(найменування)

Консолідований 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

X

X

X

X

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

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

за розрахунками з бюджетом

3562

за розрахунками зі страхування

3563

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:
фінансових інвестицій

3255

X

X

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)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР"

за ЄДРПОУ

2017 | 01 | 01
14314038

(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.
Належить власникам материнської компанії
Стаття

1

Код
рядка зареєстрований капітал у додатковий резервний
капітал
дооцінках
капітал
капітал

нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

неоплачений вилучений
всього
капітал
капітал

Неконтрольована
Разом
частка

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Залишок на
початок року

4000

18034

62359

13

201

-85401

0

-263

-5057

0

-5057

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

-150

150

0

-230

0

0

-230

0

-230

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

18034

62209

163

201

-85631

0

-263

-5287

0

-5287

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

4100

0

0

0

0

-28373

0

0

-28373

0

28373

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові
різниці

4113

0

0

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

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного капіталу

4210

0

0

0

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

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в
капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

-49

0

0

0

0

-49

0

-49

Придбання (продаж)
неконтрольованої
частки в дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

-49

0

-28373

0

0

-28422

0

28422

Залишок на кінець
року

4300

18034

62209

114

201

-114004

0

-263

-33709

0

33709

Примітки

Керівник

Смолич Олександр Сергiйович

Головний бухгалтер

Янiцький Василь Костянтинович

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1. IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ ТА ГРУПУ
Дана фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть материнської компанiї та її дочiрнiх
компанiй, зазначених в таблицi:
Назва компанiї Частка участi, %
2016 рiк 2015 рiк
ПАТ «Квазар» (материнська компанiя) - ДП «Квазар-IС» 100 100
ДП «Квазара-7» 100 100
ДП «Квазар-4» 100 100
ДП завод «Квазар-12» 0 0
Випуск консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., був
затверджений вiдповiдно до рiшення Правлiння вiд 25 квiтня 2016 р. Група є публiчним
акцiонерним товариством, акцiї якого вiльно обертаються на вiдкритому ринку цiнних паперiв, що
зареєстрована та має постiйне мiсцезнаходження в Українi.
Юридична адреса Групи: м. Київ, Подiльський р-н, вул. Пiвнiчно-Сирецька, 3.
Фактичне мiсцезнаходження Групи: м. Київ, Подiльський р-н, вул. Пiвнiчно-Сирецька, 3.
Основна дiяльнiсть Групи: Компанiя працює в сегментi альтернативної енергетики – сонячнiй
iндустрiї та є однiєю з найбiльших виробникiв PV-продукцiї на ринку фотовольтаїки України та
Схiдної Європи. Основним ринком збуту продукцiї є український ринок (99% вiд загального
обсягу реалiзованої продукцiї за 2016 рiк) через реалiзацiю сонячних модулiв та проектiв сонячних
паркiв. Зовнiшнiми ринками збуту продукцiї є iноземнi замовники Туркменiстану, Молдови,
Швейцарiї, Мальти та Китаю.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 399 (у 2015 роцi 366).
2. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
2.1 Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (Рада з МСФЗ).
Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за
справедливою вартiстю, крiм основних засобiв i нематерiальних активiв, якi облiковуються за
первiсною вартiстю за вирахуванням амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена у гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч
(грн000), крiм випадкiв, в яких зазначено iнше.
2.2 Основа консолiдацiї
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Групи та її дочiрнiх компанiй
станом на 31 грудня 2016 р.
Дочiрнi компанiї повнiстю консолiдуються Групою з дати їх створення, що представляє собою
дату отримання Групою контролю над дочiрньою компанiєю, i продовжують консолiдуватися до
дати втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх компанiй пiдготовлена за той самий
звiтний перiод, що й звiтнiсть материнської компанiї на основi послiдовного застосування
облiкової полiтики для всiх компанiй Групи. Усi внутрiшньогруповi залишки, операцiї,
нереалiзованi доходи i витрати, що виникають в результатi здiйснення операцiй всерединi Групи,
та дивiденди повнiстю виключенi.
2.3 Суттєвi положення облiкової полiтики
Нижче описанi суттєвi положення облiкової полiтики, використанi Групою при пiдготовцi
консолiдованої фiнансової звiтностi:
2.3.1 Перерахунок iноземної валюти

Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи представлена у гривнi. Гривня також є функцiональною
валютою материнської i дочiрнiх компанiй.
Операцiї та залишки
Операцiї в iноземнiй валютi спочатку враховуються компанiями Групи в їх функцiональнiй валютi
за курсом, чинним на дату операцiї.
Монетарнi активи i зобов’язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються за спот-курсом
функцiональної валюти, який дiє на звiтну дату.
Всi курсовi рiзницi включаються до Звiту про фiнансовi результати.
2.3.2 Визнання виручки
Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Групою оцiнюється як
вiрогiдне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу.
Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої або, що пiдлягає отриманню,
винагороди з врахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв або
мит.
Група аналiзує укладенi нею договори, що передбачають одержання виручки, вiдповiдно до
визначених критерiїв з метою визначення того, чи виступає вона в якостi принципала або агента.
Група дiйшла висновку, що вона виступає в якостi принципала за всiма такими договорами. Для
визнання виручки також повиннi виконуватися такi критерiї:
Продаж товарiв
Виручка вiд продажу товарiв визнається, як правило, при доставцi товару, коли суттєвi ризики i
вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця.
Надання послуг
Виручка вiд надання послуг визнається, виходячи зi стадiї завершеностi послуг. Якщо фiнансовий
результат вiд договору не може бути достовiрно оцiнений, виручка визнається тiльки в межах
суми понесених витрат, якi можуть бути вiдшкодованi.
2.3.3 Податки
Поточний податок на прибуток
Податковi активи та зобов’язання з поточного податку на прибуток за поточний перiод
оцiнюються за сумою, передбачуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати
податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для
розрахунку цiєї суми – це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в
Українi.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення тимчасових
рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для
цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма тимчасовими рiзницями в тiй мiрi, в якiй iснує
значна ймовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути
зарахованi тимчасовi рiзницi, невикористанi податковi пiльги й невикористанi податковi збитки.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату.
Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату i визнаються в тiй
мiрi, в якiй з’являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток
дозволить використовувати вiдкладенi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як
передбачається, будуть застосовуватися в тому звiтному роцi, в якому актив буде реалiзований, а
зобов'язання погашено, на основi податкових ставок (та податкового законодавства), якi станом на
звiтну дату були прийнятi або фактично прийнятi.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання залiковуються один проти
одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов’язань, i
вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної компанiї та податковому
органу.

Податок на додану вартiсть
Виручка, витрати i аванси виданi та отриманi визнаються за вирахуванням суми податку на додану
вартiсть, крiм випадкiв, коли ПДВ, що виник при придбаннi активiв або послуг, не
вiдшкодовується податковим органом; в цьому випадку ПДВ визнається, вiдповiдно, як частина
витрат на придбання активу або частина статтi витрат. Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується
податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську
заборгованiсть, вiдображену у Звiтi про фiнансовий стан.
2.3.4 Основнi засоби
Основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i
збиткiв вiд знецiнення.
Первiсною вартiстю основних засобiв є сума, сплачена постачальнику, збiльшена на вартiсть
витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням основних засобiв. За основними засобами,
придбаними до 1996 р., первiсна вартiсть визначена з врахуванням обов’язкових iндексацiй
вартостi (остання iндексацiя – 1996 р.).
Амортизацiя розраховується лiнiйним методом протягом оцiночного строку корисного
використання активiв наступним чином:
- Будинки та споруди – вiд 15 рокiв до 20 рокiв;
- Виробничi машини та обладнання – 5 рокiв;
- Виробничi прилади, iнвентар – 4 роки;
- Транспортнi засоби – 5 рокiв;
- Iншi основнi засоби – вiд 1 року до 4 рокiв.
Амортизацiя на основнi засоби не нараховувалася в перiодах простою заводу, амортизацiя яких за
облiковою полiтикою вiдноситься на собiвартiсть виготовленої продукцiї (послуг).
Припинення визнання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента вiдбувається
при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд
їх використання або вибуття. Дохiд або витрати, якi виникають в результатi списання активу
(розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу),
включаються до Звiту про фiнансовi результати за той звiтний рiк, в якому визнання активу було
припинено.
Строк корисного використання та методи амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного
рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi коригуються. Лiквiдацiйна вартiсть Групою не
оцiнюється.
2.3.5 Оренда
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi
змiсту правочину. При цьому на дату початку дiї договору потрiбно встановити, чи залежить його
виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування
активом в результатi даної угоди.
Група у якостi орендаря
Платежi з операцiйної оренди визнаються як операцiйнi витрати у Звiтi про фiнансовi результати
рiвномiрно протягом усього термiну оренди.
Група у якостi орендодавця
Договори оренди, за якими у Групи залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння
активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi
договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу й
визнаються протягом термiну оренди на тiй же основi, що i дохiд вiд оренди. Платежi з оренди
визнаються у складi виручки щомiсяця за принципом нарахування.
2.3.6 Витрати на позики
Всi витрати на позики вiдносяться до витрат в тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi,
оскiльки не пов'язанi зi створенням квалiфiкованих активiв. Витрати на позики включають в себе
виплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi Групою в зв’язку з позиковими засобами.
2.3.7 Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за
первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за первiсною

вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення (у разi
їх наявностi). Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються
протягом цього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є ознаки знецiнення даного
нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з
обмеженим строком корисного використання переглядаються, як мiнiмум, в кiнцi кожного
звiтного перiоду.
Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання
визнаються у Звiтi про фiнансовi результати в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї
нематерiальних активiв. Дохiд або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу
вимiрюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу,
та визнаються у Звiтi про фiнансовi результати в момент припинення визнання даного активу.
2.3.8 Фiнансовi iнструменти – первiсне визнання та подальша оцiнка
i) Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi активи, що перебувають у сферi дiї МСБО № 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та
оцiнка», класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi
до погашення; фiнансовi активи, наявнi для продажу. Група класифiкує свої фiнансовi активи при
їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю. Всi угоди з купiвлi або продажу
фiнансових активiв, що вимагають поставки активiв у строки, встановлюванi законодавством, або
за правилами, прийнятими на певному ринку (торгiвля на «стандартних умовах») визнаються на
дату укладення угоди, тобто на дату, коли Група бере на себе зобов’язання купити або продати
актив.
Фiнансовi активи Групи включають грошовi кошти i короткостроковi депозити, торговельну та
iншу дебiторську заборгованiсть, позики та iншi суми до отримання.
Подальша оцiнка
Позики i дебiторська заборгованiсть
Позики i дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи зi встановленими
або обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання
фiнансовi активи такого роду оцiнюються за амортизованою вартiстю. У Групi вiдсутнi
довгостроковi заборгованостi, що пiдлягають дисконтуванню. Витрати, обумовленi знецiненням,
визнаються у Звiтi про фiнансовi результати в складi фiнансових витрат.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу припиняється, якщо:
- термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;
- Група передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе
зобов’язання з виплати третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi; i або (a)
Група передала практично всi ризики i вигоди вiд активу, або (б) Група не передала, але й не
зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але передала контроль над цим
активом.
ii) Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Група оцiнює наявнiсть об’єктивних ознак знецiнення фiнансового активу.
Фiнансовий актив вважається знецiненим тодi i тiльки тодi, коли iснує об’єктивне свiдчення
знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу,
якi здiйснили вплив, який пiддається достовiрнiй оцiнцi, на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за
фiнансовим активом або групi фiнансових активiв.
Свiдоцтва знецiнення можуть включати в себе вказiвки на те, що боржник або група боржникiв
вiдчувають суттєвi фiнансовi труднощi, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або
несправно здiйснюють виплату вiдсоткiв або основної суми заборгованостi, а також ймовiрнiсть
того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фiнансової реорганiзацiї iншого роду.
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Щодо фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, Група проводить оцiнку

iснування об’єктивних свiдчень знецiнення iндивiдуально значимих фiнансових активiв. При
наявностi об’єктивного свiдоцтва понесення збитку вiд знецiнення, балансова вартiсть активу
знижується за допомогою використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у Звiтi про
фiнансовi результати. Позики разом з вiдповiдними резервами виключаються зi Звiту про
фiнансовий стан, якщо вiдсутня реалiстична перспектива їх вiдшкодування в майбутньому. Якщо
протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення збiльшується або
зменшується, зважаючи на якi-небудь подiї, що вiдбулися пiсля визнання знецiнення, сума ранiше
визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку
резерву.
iii) Фiнансовi зобов’язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов’язання, що перебувають у сферi дiї МСБО № 39 «Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка», класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов’язання, що переоцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити i запозичення. Група класифiкує свої
фiнансовi зобов’язання при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю i у випадку позик i
кредитiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, їх первiсна вартiсть включає також
витрати за угодою, безпосередньо пов’язанi з їх випуском або придбанням.
Фiнансовi зобов’язання Групи включають торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть,
кредити i позики.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов’язань здiйснюється наступним чином:
Кредити та позики
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими
зобов’язаннями визнаються у Звiтi про фiнансовi результати при припиненнi їх визнання, а також
по мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки. Амортизована
вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних
або витрат, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя ефективної
процентної ставки включається до складу витрат з фiнансування в Звiтi про фiнансовi результати.
Припинення визнання
Визнання фiнансового зобов’язання у Звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов’язання
погашено, анульовано або строк його дiї закiнчився. Якщо наявне фiнансове зобов’язання
замiнюється iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або
якщо умови наявного зобов’язання значно змiненi, така замiна або змiни враховуються як
припинення визнання первiсного зобов’язання i початок визнання нового зобов’язання, а рiзниця в
їх балансової вартостi визнається у Звiтi про фiнансовi результати.
iv) Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання пiдлягають взаємозалiку, а нетто-сума поданню в
консолiдованому звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли є здiйсненне в цей момент
юридичне право на взаємозалiк визнаних сум, а також намiр провести розрахунок на нетто-основi
або реалiзувати активи i одночасно з цим погасити зобов’язання.
2.3.9 Запаси
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартiстю придбання та чистої вартостi
реалiзацiї.
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi
за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва i продаж.
2.3.10 Знецiнення нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Група визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi ознаки
мають мiсце або якщо потрiбне проведення щорiчної перевiрки активу на знецiнення, Група
проводить оцiнку очiкуваного вiдшкодування активу. Збитки вiд знецiнення триваючої дiяльностi
(включаючи знецiнення запасiв) визнаються у Звiтi про фiнансовi результати в складi iнших
операцiйних витрат.

На кожну звiтну дату Група визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд знецiнення
активу, бiльше не iснують або скоротилися. Якщо такi ознаки є, Група розраховує вiдшкодування
активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення
вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для
визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу з часу останнього визнання збитку вiд
знецiнення. Вiдновлення обмежено таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує його
очiкуваного вiдшкодування, а також не може перевищувати балансову вартiсть, за вирахуванням
амортизацiї, за якою даний актив визнавався б у випадку, якщо в попереднi роки не був би
визнаний збиток вiд знецiнення. Таке вiдновлення вартостi визнається у Звiтi про фiнансовi
результати.
2.3.11 Грошовi кошти i короткостроковi депозити
Грошовi кошти i короткостроковi депозити в Звiтi про фiнансовий стан включають грошовi кошти
в банках i в касi i короткостроковi депозити з первiсним строком погашення 3 мiсяцi або менше.
Для цiлей консолiдованого Звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти та їх еквiваленти
складаються з грошових коштiв i короткострокових депозитiв, згiдно з визначенням вище.
Продовження тексту приміток
3. СУТТЄВI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ, ОЦIННI ЗНАЧЕННЯ I ДОПУЩЕННЯ
Пiдготовка консолiдованої фiнансової звiтностi Групи вимагає вiд її Керiвництва винесення
суджень i визначення оцiночних значень i припущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на
суми виручки, витрат, активiв i зобов’язань, якi подаються у звiтностi, а також на розкриття
iнформацiї про умовнi зобов’язання. Однак невизначенiсть щодо цих припущень i оцiночних
значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати в майбутньому iстотних коригувань
балансової вартостi активу або зобов’язання, щодо яких приймаються подiбнi припущення та
оцiночнi значення.
Оцiночнi значення i допущення
Основнi припущення про майбутнє та iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну
дату, якi можуть послужити причиною iстотних коригувань балансової вартостi активiв та
зобов’язань протягом наступного фiнансового року, розглядаються нижче. Допущення i оцiночнi
значення Групи заснованi на вихiдних даних, якими вона мала у своєму розпорядженнi на момент
пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини i припущення щодо
майбутнього можуть змiнюватися, зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольнi Групою
обставини. Такi змiни вiдображаються у допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються.
Податки
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаними податковими збитками в тiй
мiрi, в якiй є можливим отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути
зарахованi податковi збитки. Для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, яку можна
визнати у фiнансовiй звiтностi, на пiдставi ймовiрних термiнiв отримання i величини майбутнього
оподатковуваного прибутку, а також стратегiї податкового планування, необхiдне суттєве
судження керiвництва.
Запаси
За товарами i готовою продукцiєю, якi не були реалiзованi понад 2 рокiв, Група застосувала
коефiцiєнт знецiнення 50%.
4. IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
i) Iнформацiя за географiчним розташуванням
Виручка вiд зовнiшнiх клiєнтiв 2016 рiк 2015 рiк
Україна 48 228 38 342
Експорт 17 612 14 849
Всього виручка згiдно з консолiдованим звiтом про фiнансовi результати 65 840 53 191
ii) Iнформацiя за бiзнес-сегментами
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
2016 рiк 2015 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (робiт,послуг) вiд основної дiяльностi 65 782 52 583

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв для перепродажу 58 608
Всього виручка згiдно з консолiдованим звiтом про фiнансовi результати 65 840 53 191
Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг)
2016 рiк 2015 рiк
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) вiд основної дiяльностi 40 981 44 191
Собiвартiсть реалiзованих товарiв для перепродажу 55 486
Всього виручка згiдно з консолiдованим звiтом про фiнансовi результати 41 036 44 677
5. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ
2016 рiк 2015 рiк
Доходи вiд операцiйної оренди 3 965 18 274
Прибуток вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 432 263
Отриманi штрафи, пенi, неустойки 2 139
Списання простроченої кредиторської заборгованостi 36 33
Безкоштовно отриманi активи 48 104
Отримане страхове вiдшкодування - Вiдновлення ранiше списаних активiв 140 1
Операцiйна курсова рiзниця 4 474 11 675
Iншi операцiйнi доходи 970 468
Всього iншi операцiйнi доходи 10 067 30 957
6. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
2016 рiк 2015 рiк
Збитки вiд операцiйної курсової рiзницi 0 0
Знецiнення та списання запасiв 7 211
Сумнiвна та безнадiйна дебiторська заборгованiсть 799 376
Сума нарахованих податкiв та зборiв 3 627 2 716
Собiвартiсть послуг оренди 205 796
Збитки вiд купiвлi-продажу валюти 59 51
Штрафи, пенi, неустойки 1 068 657
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 5 902 3029
Всього iншi операцiйнi витрати 11 667 7836
7. ВИТРАТИ «ЗА ХАРАКТЕРОМ ВИТРАТ»
Класифiкацiя витрат на основi методу «за характером витрат» є наступною:
2016 рiк 2015 рiк
Змiни в запасах ГП та НЗВ -748 3 710
Сировина та матерiали 5 884 12 060
Товари на перепродаж 208 5 222
Витрати на винагороду персоналу 18 232 12 875
Податки на оплату працi 5 317 5 615
Витрати на амортизацiю 5 821 3 950
Iншi витрати 50 198 46 179
Всього операцiйних витрат 89 817 89 611
8. IНШI ДОХОДИ
2015 рiк 2015 рiк
Прибуток вiд реалiзацiї необоротних активiв 31 9
Дохiд вiд безоплатно отриманих активiв 49 49
Iншi доходи 19 094 12 688
Всього iншi доходи 19 174 12 746
9. IНШI ВИТРАТИ
2016 рiк 2015 рiк
Збитки вiд переоцiнки заборгованостi за кредитом 35 474 56 512
Списання основних засобiв 0 60
Всього iншi витрати 35 474 56 572
10. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ

2016 рiк 2015 рiк
Вiдсотки по кредиту 18 093 16 063
Витрати за обслуговування кредитного договору 20 20
Всього фiнансовi витрати 18 113 16 083
11. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтнi роки, що закiнчилися 31 грудня 2016
р. i 31 грудня 2015 р.:
Консолiдований звiт про фiнансовi результати 2016 рiк 2015 рiк
Поточнi витрати з податку на прибуток (278) (162)
Вiдстрочений податок на прибуток 249 100
Витрати (доходи) з податку на прибуток, вiдображенi в Звiтi про фiнансовi результати (29) (62)
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток вiдноситься до наступних статей:
Консолiдований звiт
про фiнансовий стан Консолiдований звiт про фiнансовi результати
Станом на 31.12.2016 р. Станом на 31.12.2015 р. 2015 рiк 2015 рiк
Основнi засоби (551) (551)
Запаси - Резерв невикористаних вiдпусток
Дебiторська заборгованiсть 0 0 9 9
Кредиторська заборгованiсть - - 9 233
Витрати / доходи по вiдстроченому податку на прибуток х х 249 242
Чистi вiдстроченi податковi активи (зобов’язання) (586) (408) х х
Вiдображенi у Звiтi про фiнансовий стан в якостi: х х
Вiдстрочених податкових активiв 249 100 х х
Вiдстрочених податкових зобов’язань (337) (308) х х
Прибуток Групи пiдлягав оподаткуванню в Українi. Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016
р., податок на прибуток в Українi нараховувався за ставкою 18% (у 2015 роцi – 18%) вiд
оподатковуваних доходiв за вирахуванням податкових витрат. 29 грудня 2014 р. були внесенi
змiни до Податкового кодексу в частинi оподаткування податком на прибуток. За новими
правилами, податок на прибуток буде визначатися, виходячи з фiнансового результату за даними
бухгалтерського облiку за МСФЗ iз застосуванням деяких коригувань, описаних у ПКУ.
За певних умов пiдприємства України повиннi сплачувати авансовi внески з податку на прибуток.
12. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ
ЗМIНИ В ОСНОВНИХ ЗАСОБАХ Iнвестицiйна нерухомiсть Будинки i споруди Машини i
обладнання Виробничi iнструменти, прилади, iнвентар Транспортнi засоби Iншi основнi засоби
Основнi
засоби,
разом
Первiсна вартiсть станом на 31.12.2016 р. 28 442 46 619 163 040 4 403 1 152 5704 249 340
Первiсна вартiсть станом на 31.12.2015 р. 28 552 46 570 163 485 4 075 1 280 5453 249 594
Поточна амортизацiя -797 -1 072 - 3 677 - 78 -2 -194 - 5 820
Надiйшло 25 - 22 333 - 190 570
Вибуття - -106 -467 -128 -5 -118 -824
Рекласифiкацiя 1 470 1 470
Iншi збiльшення/ зменшення - 126 126 Амортизацiя станом на 31.12.2016 р. - 17 120 -28 375 -103 871 -3 865 -1 149 -5671 -160 051
Залишкова вартiсть станом на 31.12.2016 р. 11 302 18 244 59 169 538 3 33 89 289
Iнвестицiйна нерухомiсть представлена будiвлями та спорудами. Справедлива вартiсть
iнвестицiйної нерухомостi Групою не визначалася, використовується модель облiку за первiсною
вартiстю за вирахуванням зносу та знецiнення.
Станом на 31.12.2016 р. у заставi банку знаходиться iнвестицiйна нерухомiсть залишковою
вартiстю 6 067 тис. грн. (у 2015 роцi - 6 459 тис. грн.). За зазначеними основними засобами iснує

заборона на вiдчуження протягом термiну застави.
Станом на 31.12.2016 р. по iнвестицiйнiй нерухомостi залишковою вартiстю 14 тис. грн. iснує
судова справа щодо права власностi на неї (примiщення загальною площею 173,9 кв. м).
Доходи за договорами оренди за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., в розмiрi 3 965 тис. грн. (у
2015 роцi - 18 274 тис. грн.) були включенi до складу iнших операцiйних доходiв.
Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi вiдображається у складi iнших операцiйних витрат.
Знецiнення iнвестицiйної нерухомостi протягом 2016 та 2015 рокiв не вiдбувалося.
Станом на 31.12.2016 р. у заставi банку знаходяться робочi машини та обладнання залишковою
вартiстю 14 903 тис. грн. (на 31.12.2015 р. - 14 903 тис. грн.). За зазначеними основними засобами
iснує заборона на вiдчуження протягом термiну застави.
Станом на 31.12.2016 р. основнi засоби Групи, вiдображенi за первiсною вартiстю 8 754 тис. грн.
(у 2015 роцi - 8 754 тис. грн.), були повнiстю замортизованi, але продовжували перебувати в
експлуатацiї.
Капiталiзацiї витрат за позиками у 2015 та 2014 роках не вiдбувалося.
Група не визначала справедливу вартiсть основних засобiв та використовує модель оцiнки за
первiсною вартiстю за вирахуванням амортизацiї та втрат вiд знецiнення. Знецiнення основних
засобiв та iнвестицiйної нерухомостi протягом 2016 та 2015 рокiв не вiдбувалося.
Загальна сума нарахованої амортизацiї основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2016 р., розподiляється наступним чином:
2016 рiк 2015 рiк
Собiвартiсть 3 958 2 685
Адмiнiстративнi витрати 540 708
Витрати на збут 10 10
Iншi операцiйнi витрати 799 795
Всього 5 307 4 198
Продовження тексту приміток
13. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Всього по групах
Первiсна вартiсть
На 31 грудня 2015 г. 418
Амортизацiя i знецiнення (9)
На 1 сiчня 2016 р. (414)
Амортизацiя за рiк (1)
Надiйшло 19
На 31 грудня 2016 р. 436
Амортизацiя всього (416)
Вибуття Чиста балансова вартiсть
На 31 грудня 2016 р. 20
14. IНВЕСТИЦIЇ В ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО
Станом на 31.12.2016 р. та 31.12.2015 р. у статтi «Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi
облiковуються за методом участi в капiталi» вiдображена доля (100%) у статутному капiталi ДП
«Квазар-Рось». Данi дочiрнього пiдприємства не включенi до консолiдованої фiнансової звiтностi
у зв’язку зi знаходженням даного пiдприємства у стадiї вiдновлення бухгалтерського облiку та у
зв’язку з неiстотнiстю показникiв даного товариства. Основна дiяльнiсть даного дочiрнього
пiдприємства – здавання в оренду будинкiв на базi вiдпочинку.
15. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
До складу довгострокової дебiторської заборгованостi вiднесено суму внескiв Групи за програмою
пенсiйного страхування.
16. ЗАПАСИ
Сума знецiнення запасiв, що вiднесена на витрати у 2016 роцi, становила 7 тис. грн. (у 2015 роцi 211 тис. грн.) i вiдображена в данiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi у складi iнших

операцiйних витрат (Примiтка 6).
17. ПОТОЧНА ТОРГОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31.12.2016 р. Станом на 31.12.2015 р.
Торгова дебiторська заборгованiсть 26 156 21 444
Заборгованiсть iнших пов’язаних сторiн 9 48
Всього 26 147 21 396
Короткострокова торгова дебiторська заборгованiсть є безпроцентною.
Станом на 31 грудня аналiз торгової дебiторської заборгованостi за строками затримки платежiв:
Всього Знецiнена дебiторська заборгованiсть Не знецiнена дебiторська заборгованiсть
До 12 мiсяцiв Вiд 12 до
18 мiсяцiв Вiд 18 до
36 мiсяцiв
2016 рiк 26 147 838 5 735 1 533 18 041
2015рiк 21 396 56 7 042 1 177 13 121
Станом на 31 грудня 2016 р. торгова дебiторська заборгованiсть номiнальною вартiстю 211 тис.
грн. (у 2015 роцi - 211 тис. грн.).
Станом на 31.12.2016 р. Група здiйснила переоцiнку невiдшкодованих сум торгової дебiторської
заборгованостi. Змiни в резервi на знецiнення дебiторської заборгованостi наведенi нижче:
2016 р. 2015 р.
На 1 сiчня 56 195
Нарахування за рiк 796 99
Списання безнадiйних боргiв (14) (238)
Вiдновлення збиткiв вiд знецiнення На 31 грудня 858 56
18. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА АВАНСАМИ ВИДАНИМИ
Аванси, виданi постачальникам за ТМЦ та послуги, що будуть погашенi протягом 12 мiсяцiв з
дати балансу, представленi за вирахуванням сум ПДВ та за вирахуванням резерву на знецiнення.
Станом на 31 грудня 2016 р. дебiторська заборгованiсть за авансами виданими, номiнальною
вартiстю 50 тис. грн. (у 2015 роцi - 50 тис. грн.), була знецiнена, i пiд неї був створений резерв на
знецiнення в розмiрi 796 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 р. у складi авансiв виданих облiковується сума передоплати iноземному
постачальнику в сумi 1 866 тис. євро, яка пiдлягає поверненню Групi грошовими коштами за
рiшенням суду, а, отже, є монетарним активом. Вказана дебiторська заборгованiсть не
знецiнювалася.
19. IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi увiйшли заборгованiсть за позиками
виданими та заборгованiсть фондiв соцiального страхування за лiкарняними та декретними
виплатами тощо.
20. ГРОШОВI КОШТИ I КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ
Станом на 31.12.2016 р. Станом на 31.12.2015 р.
Каса i кошти в банках 1 098 2 441
Короткостроковi депозити 0 0
Всього 1 098 2 441
На грошовi залишки в банках нараховується процентний дохiд.
Станом на 31.12.2016 р. на використання грошових коштiв не iснувало обмежень.
21. АКЦIОНЕРНИЙ КАПIТАЛ ТА ВИКУПЛЕНI АКЦIЇ
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв затверджений, зареєстрований та повнiстю сплачений
акцiонерний капiтал становив 360 673 простих iменних акцiй, вiдповiдно номiнальною вартiстю 50
грн. кожна. Всi акцiї мають рiвнi права голосу. Власники простих акцiї мають право на отримання
дивiдендiв за фактом їх оголошення i право одного голосу в розрахунку на одну акцiю на
щорiчних загальних зборах акцiонерiв.
У 2009 роцi з вищевказаних акцiй викуплено Групою 5 250 шт. акцiй на загальну суму 263 тис.
грн.

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рр. балансова вартiсть акцiонерного капiталу Групи становила
18 034 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рр. структура володiння акцiонерним капiталом материнської
компанiї Групи представлена наступним чином:
2016 рiк 2015 рiк
Кiлькiсть акцiй % власностi Кiлькiсть акцiй % власностi
КМ «Сек’юр Корп» 241 327 66,91 241 327 66,91
Берiнгов Сергiй Борисович 42 824 11,873 42 824 11,873
Iншi фiзичнi особи (2% та менше, окремо) 71 272 19,757 71 272 19,757
Викупленi акцiї 5 250 1,46 5 250 1,46
Всього 360 673 100 360 673 100
Востаннє дивiденди нараховувалися у 2007 роцi за 2006 рiк.
Станом на 31.12.2016 р. заборгованiсть за оголошеними, але не виплаченими дивiдендами
становила 1 223 тис. грн. була списана
Додатково вкладений капiтал станом на 31.12.2016 р. складався з безкоштовно отриманих активiв
в сумi 114 тис. грн. (у 2015 роцi - 163 тис. грн.) та капiталу в дооцiнках в сумi 62 209 тис. грн. (у
2014 роцi - 62 209 тис. грн.).
Капiтал в дооцiнках в основному (61 704 тис. грн.) представлений iнфляцiйною дооцiнкою
необоротних активiв у 1992-1996 роках.
Резервний капiтал сформований шляхом щорiчних вiдрахувань з прибуткiв минулих рокiв та
використовується на покриття отриманих збиткiв.
Змiни у власному капiталi за 2016 рiк:
Стаття Код рядка Зареєстрований капiтал Належить власникам материнської компанiї
Капiтал у
дооцiн-ках Додатковий капiтал Резерв
ний
капiтал Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Вилучений
капiтал Всього
Залишок на початок року 4000 18 034 62 359 13 201 (85 401) (263) (5 057)
Коригування:
Змiна облiкової полiтики 4005
Виправлення помилок 4010 (150) 150 (230) (230)
Iншi змiни 4090 131 131
Скоригований залишок на початок року 4095 18 034 62 209 163 201 (85 631) (263) (5 287)
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 - - - (28 373 ) - (28 373)
Iншi змiни в капiталi 4290 - (49) Разом змiн у капiталi 4295 - (49) (28 373) - (28 422)
Залишок на кiнець року 4300 18 034 62 209 114 201 (114 004) (263) (33 709)
22. ПРОЦЕНТНИЙ КРЕДИТ
Валюта кредиту Ефективна вiдсоткова ставка, % Перiод погашення Станом на 31.12.2016 р.
Станом на 31.12.2015 р.
Кредит банку Євро 11,5% 2016 рiк 180 397 165 192
% за кредитом Євро 11,5% 2016 рiк 23 932 8 960
Всього - - - 204 329 174 152
Строки погашення кредиту наступнi:
Станом на 31.12.2016 р. Станом на 31.12.2015 р.
Протягом 1 року (короткострокова частина) 204 329 174 152
Вiдповiдно до кредитного договору, були встановленi обмеження щодо вибуття активiв у заставi
банку (Примiтка 11).
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., Група порушила вимоги, встановленi кредитним
договором, а саме термiн погашення кредиту.
23. ТОРГОВА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Торгова кредиторська заборгованiсть є безпроцентною.

Iншi поточнi зобов’язання:
Станом на 31.12.2016 р. Станом на 31.12.2015 р.
Резерв невикористаних вiдпусток 1 116 1 514
Iншi зобов’язання 1 230 1 230
Всього 2 346 2 744
Довгостроковi забезпечення представленi зобов’язаннями за пенсiйними планами та становили на
31.12.2016 р. 113 тис. грн. (у 2015 роцi - 215 тис. грн.).
Зобов’язання за податками до сплати, крiм податку на прибуток:
Станом на 31.12.2016 р. Станом на 31.12.2015 р.
За податком на додану вартiсть 0 457
За податком з доходiв фiзичних осiб 23 23
За податком на землю 12 449
За iншими податками 186 123
Всього 221 1 052
24. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ
Компанiя зi значним впливом на Групу
Компанiя КМ «Секьюр Корп», Канада, володiє 66,91% звичайних акцiй ПАТ «Квазар» (у 2015
роцi - 66,91%).
Продаж
пов’язаним сторонам Купiвля у
пов’язаних сторiн Заборгованiсть пов’язаних сторiн Заборгованiсть
перед пов’язаними сторонами
2016 рiк - - - 2015 рiк - - - Протягом 2016 та 2015 рокiв дивiдендiв пов’язаним сторонам не нараховувалося та не
сплачувалося.
Поруки
Станом на 31 грудня 2016 р. у Групи є отримана порука пов’язаної особи (Голова Наглядової
ради) перед банком за кредитом, описаним у Примiтцi 22. Порука покриває всi зобов’язання
Групи, якi випливають за кредитним договором з правом регресу.
Операцiї з ключовим управлiнським персоналом Групи
Ключовий персонал Групи складається з Голови правлiння та Голови Наглядової ради.
У 2016 та 2017 роках операцiї Групи з ключовим управлiнським персоналом були наступними:
2016 рiк 2015 рiк
Винагорода та вiдповiднi податки 135 127
25. УМОВНI ТА ДОГОВIРНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Податковi питання
Як зазначено у Примiтцi 2, Група здiйснює операцiйну дiяльнiсть в Українi. В результатi
нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи України придiляють значну увагу
бiзнес-колам. У зв’язку з цим мiсцеве та загальнодержавне податкове законодавство постiйно
змiнюється, крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i
виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до додаткового
нарахування податкових зобов’язань i застосування штрафних санкцiй.
Керiвництво Групи не виключає, що в результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть
виникнути суперечностi в тлумаченнi або оцiнцi даних, представлених в податкових декларацiях
Групи, що може призвести до нарахування додаткових податкових зобов’язань, штрафiв та пенi.
На думку Керiвництва Групи, всi положення податкового законодавства iнтерпретованi ним
коректно, i Група нарахувала i сплатила всi податки вiдповiдно до дiючого податкового
законодавства. У той же час, у випадку iншого пiдходу до трактування таких операцiй
податковими органами, Керiвництво Групи оцiнює суму можливих умовних зобов’язань щодо
податкового облiку витрат за 2016 та 2015 роки як незначну для цiлей консолiдованої фiнансової

звiтностi. Основнi податковi декларацiї Групи за перiод, що закiнчився 31 грудня 2010 р., були
розглянутi податковими органами. Вiдповiдно до чинного законодавства, податковi декларацiї
можуть бути пiдданi перевiрцi протягом 3-х рокiв пiсля їх подання.
Юридичнi питання
У ходi звичайної дiяльностi Група виступає стороною судових процесiв i спорiв. Керiвництво
вважає, що остаточний розмiр зобов’язань, якi можуть виникнути внаслiдок цих судових процесiв
або спорiв, не матиме iстотного впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Групи.
26. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, що включена в
консолiдовану фiнансову звiтнiсть, являє собою суму, на яку може бути обмiняний фiнансовий
iнструмент.
27. ЦIЛI I ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Основнi фiнансовi зобов’язання Групи включають кредит, торговельну та iншу кредиторську
заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових зобов’язань є фiнансування операцiй Групи i
надання гарантiй для пiдтримки її дiяльностi. Група має торговельну та iншу дебiторську
заборгованiсть, грошовi кошти i короткостроковi депозити, якi виникають безпосередньо в ходi її
операцiйної дiяльностi. Група схильна до ринкового ризику, кредитного ризику й ризику
лiквiдностi. Вище керiвництво Групи контролює процес управлiння цими ризиками.
Група не брала участi в операцiях з використання похiдних iнструментiв. Загальна програма
управлiння ризиками Групи сконцентрована на непередбачуваностi та неефективностi
фiнансового ринку України та спрямована на зменшення його потенцiйного негативного впливу
на фiнансовий стан Групи.
Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам Групи – валютний ризик, кредитний ризик,
ризик лiквiдностi. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним з цих ризикiв, i
принципи цiєї полiтики представленi нижче.
Валютний ризик
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн у валютних курсах. Схильнiсть Групи до
ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют обумовлена, насамперед, фiнансовою дiяльнiстю
Групи (заборгованiсть за кредитом Банку).
Офiцiйнi курси валют, в яких деномiнованi бiльша частина фiнансових активiв та зобов’язань
Групи, до гривнi, згiдно з даними Нацiонального Банку України, на вказанi дати були наступними:
Євро Долар США Рос. рубль
Станом на 31 грудня 2015 р. 26,223129 24,000668 0,329310
Станом на 31 грудня 2016 р. 28,422604 27,190858 0,451130
Балансова вартiсть монетарних активiв то зобов’язань Групи на звiтнi дати представлена таким
чином:
Євро Долар США Рос. рубль
2016 2015 2016 2015 2016 2015
Фiнансовi активи
Грошовi кошти
Торговельна дебiторська заборгованiсть Повернення ранiше виданого авансу за рiшенням суду 49 119 48 238 - Iнша дебiторська заборгованiсть (рахунок 632) 0 0
Всього фiнансових активiв 49 119 48 238 0 0
Фiнансовi зобов’язання
Процентний кредит 204 329 174 152 - Торговельна кредиторська заборгованiсть 190 256 1 277 1 136
Всього фiнансових зобов’язань 204 519 174 408 1 277 1 136
Загальна чиста позицiя (155 400 ) (126 170) (1277) (1 136)
Короткостроковi позики й торгова дебiторська i кредиторська заборгованiсть в iноземнiй валютi
збiльшують валютний ризик Групи. Група не укладала спецiальних договорiв з метою хеджування
валютних ризикiв.

Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик того, що Група понесе фiнансовi збитки, оскiльки контрагенти не
виконають свої зобов’язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтському договору. Група
схильна до кредитного ризику, пов’язаного з її операцiйною дiяльнiстю (насамперед, щодо
торгової дебiторської заборгованостi, грошових коштiв) та фiнансовою дiяльнiстю.
Обороти з основними 5 iноземними клiєнтами у 2016 роцi склали 17 611 тис. грн. (у 2015 роцi – 14
849 тис. грн.), залишки за розрахунками iз зазначеними клiєнтами станом на 31 грудня 2016 р.
склали 5 727 тис. грн. (на 31 грудня 2015 р. – 981 тис. грн.).
Ризик лiквiдностi
Група здiйснює контроль над ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи iнструмент
планування поточної лiквiдностi. Метою Групи є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю
фiнансування та гнучкiстю, шляхом використання банкiвських кредитiв.
Управлiння капiталом
Позиковий капiтал i акцiонерний капiтал є основними джерелами формування капiталу Групи.
Завданням Групи пiд час управлiння капiталом є забезпечення здатностi функцiонування на
безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для зацiкавлених осiб, а
також забезпечення фiнансування дiяльностi Групи. Полiтика Групи з управлiння капiталом
спрямована на забезпечення та пiдтримку оптимальної структури капiталу з метою зменшення
сукупних витрат на залучення капiталу, а також забезпечення гнучкостi доступу Групи до ринкiв
капiталу.
2015 рiк 2015 рiк
Процентний кредит 204 329 174 152
Грошовi кошти та їх еквiваленти (1098) (2 441)
Чиста заборгованiсть 203 231 171 711
Всього капiтал, що належить акцiонерам материнської компанiї 41 591 41 591
Капiтал та чиста заборгованiсть 244 822 213 302
Коефiцiєнт частки позичених коштiв 99% 82%
Продовження тексту приміток
28. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
В перiод з 01.01.2016 р. i до дати затвердження фiнансової звiтностi – 25.04.2017 р. не вiдбувались
будь-якi подiї, якi потребують коригування фiнансової звiтностi або додаткового розкриття
iнформацiї.
Окремо зазначаємо, що за вказаний промiжок часу українська гривня по вiдношенню до основних
свiтових валют, зокрема по вiдношенню до долара США не отримала значних змiн.
Судовi справи
06 квiтня 2015 р. до емiтента була подана скарга вiд Global Sun Limited у Вищий спецiалiзований
суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних прав на надання дозволу на примусове
виконання рiшення МКАС при ТПП про стягнення боргу в 39 683,06 євро. Станом на 31.12.2016 р.
справа досi розглядається.
28 липня 2015 р. до емiтента подана заява вiд ТОВ «Пiллар» у Київський апеляцiйний
господарський суд м. Києва про стягнення боргу у сумi 7 786 127,12 грн. Станом на 31.12.2016 р.
справа досi розглядається.
03 серпня 2015 р. емiтент подав позов у Київський апеляцiйний господарський суд м. Києва до
ТОВ «Пiллар» про стягнення боргу у розмiрi 24 003 551,04 грн. Станом на кiнець перiоду справа
розглядається.
02 вересня 2016 р. ПАТ «Квазар» подав позов до Окружного адмiнiстративного суду м. Києва на
Державну екологiчну iнспекцiю, про визнання незаконними дiї Державної екологiчної iнспекцiї
щодо проведення позапланової перевiрки та скасування припису №9 вiд 25.08.2016р.
09 грудня 2016 року емiтент подав позов до Господарського суду м. Києва на Державну
екологiчну iнспекцiю про стягнення збитку у розмiрi 82 546,01 грн. Справа розглядається.
29. УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ ГРУПА
З 1.07.2015 року був прийнятий Закон України про електроенергетику в частинi мiсцевої

складової, що призвело до вiдкриття ринку для дешевих модулей iноземного виробництва, а саме
Китаю. Це створило високу конкуренцiю для збуту вiтчизняних модулiв. Також це нiвелювало
iнвестицiйну привабливiсть України як країни, де можна реалiзовувати проекти в сферi сонячної
енергетики. Цi змiни в енергетичнiй полiтицi призвели не тiльки до неможливостi розвитку нових
проектiв, але й до неможливостi виконувати зобов'язання перед iнвесторами якi вже вклались в
галузь.
Основнi тенденцiї ринку фотовольтаїки в Українi
ПАТ "КВАЗАР" веде дiяльнiсть в двох рiзних направленнях
Перше направлення - виробництво кремнiєвих пластин (порiзцi кремнiєвих пластин) для
виготовлення сонячних елементiв, зарядних приладiв i систем енергозбереження.
Виготовлення основних видiв або послуг вiд сезонних змiн не залежать.
З метою зменшення операцiйних витрат пiдприємства, але в той час збереження присутностi на
українському ринку сонячної енергетики марки "Квазар", можливостi реалiзацiї складських
залишкiв були створенi самостiйнi пiдприємства (ДП "Квазар-7" та ДП "Квазар-12")
Основними покупцями в 2016 роцi стали резиденти України - юридичнi особи: ТОВ "Ремонтник",
приватний сектор, фiзичнi особи, якi встановлюють сонячнi системи. В Европi BSB Cooperatieve
U. A.(Нiдерланди), Solar Swiss (Швецарiя).
Серед основних подiй розвитку в 2016 роцi для компанiї ПАТ "Квазар", та її дочiрнiх можна
видiлити наступнi:
- виконання проектiв по забезпеченню замовлень системами електропостачання рiзного
призначення на базi фотоелектричних модулiв (сонячних електростанцiй)
- продажу сонячних модулiв та комплектуючих, а також їх комплексне встановлення "пiд ключ"
- розробка i виробництво нестандартних фотоелектричних модулiв та сонячних зарядних
пристроїв
- продаж фотоелектричних елементiв та сонячних зарядних пристроїв
Друге направлення ПАТ "Квазар" - здача в оренду власних примiщень та надання пов'язаних з цим
послуг (обслуговування електромереж, водопостачання, та водовiдведення, приймання
промислових стоякiв, виробництво пом'якшеної та iонiзованої води, охорона територiї, пропускна
система).
30. СТАНДАРТИ, ЯКI БУЛИ ВИПУЩЕНI, ОДНАК ЩЕ НЕ НАБУЛИ ЧИННОСТI
Пiдприємство вперше застосувало деякi новi стандарти i поправки до чинних стандартiв,
якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiзнiше
цiєї дати. Пiдприємство не застосовувало достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi
були випущенi, але не вступили в силу.
Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти i поправки
застосовувалися перший раз в 2016 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну
консолiдовану фiнансову звiтнiсть емiтента. Характер i вплив кожного (ой) нового (ой)
стандарту (поправки) описанi нижче:
МСФЗ 14 «Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць»
МСФЗ 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям,
дiяльнiсть яких пiдлягає тарифного регулювання, продовжувати застосовувати бiльшiсть
застосовувалися ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках
вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, якi застосовують
МСФЗ 14, повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в
звiтi про фiнансовий стан, а руху по таким залишкам - окремими рядками в звiтi про
прибутку чи збитку i ПКД. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного
регулювання i пов'язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фiнансову
звiтнiсть органiзацiї. Оскiльки звiтнiсть вже складена по МСФО, а дiяльнiсть емiтента не пiдлягає
тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовується до її фiнансової звiтностi
Поправки до МСФЗ 16 i МСФЗ 38 «Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї» Поправки
роз'яснюють принципи МСФЗ 16 «Основнi засоби» i МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи», якi

полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигод, якi генеруються в
результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються
в рамках використання активу.
В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї основних
засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних
активiв. Поправки застосовуються перспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть емiтента,
оскiльки вона не використовувався заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх
необоротних активiв.
Поправки до МСФЗ 27 «Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах»
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод пайової участi для облiку iнвестицiй в
дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi органiзацiї в окремiй
фiнансової звiтностi. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд
на метод пайової участi в своїх окремих фiнансових звiтах, повиннi застосовувати цю змiну
ретроспективно. Поправки не впливають на консолiдовану фiнансову звiтнiсть емiтента
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр.»
Даний документ включає в себе наступнi поправки:
МСФЗ 5 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть »
Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або
розподiлу власникам. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого
повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням попереднього плану. Таким
чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка застосовується
перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»
(I) Договори на обслуговування
Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може
являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття
iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди i угоди вiдповiдно до вказiвок щодо
подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування є подальша
участь, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для
перiодiв, починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану поправку.
(Ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до
скороченою промiжної фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя являє
собою значнi оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка
застосовується ретроспективно.
МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам» Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку
високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя
деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку
високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно
використовувати ставки по державними облiгацiями. Дана поправка застосовується перспективно.
МСФЗ (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний
перiод повинна бути розкрита або в промiжної фiнансової звiтностi, або в iншому мiсцi
промiжного фiнансового звiту (Наприклад, в коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку
ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша
iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна для користувачiв на тих самих
умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка застосовується
ретроспективно.
Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть емiтента.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги
МСФЗ (IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне:
• вимоги до суттєвостi МСФЗ (IAS) 1;
• у органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової

звiтностi;
• частка ПКД асоцiйованих органiзацiй i спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом
пайової участi, має бути викладена агрегованих в рамках однiєї статтi i
класифiкуватися як статей, якi будуть чи не будуть згодом
рекласифiковано в чистий прибуток або збиток.
Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi
додаткових промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi (ах) про
прибутку чи збитку i ПКД.
Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть емiтента.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї:
застосування виключення з вимоги про консолiдацiю » Поправки розглядають питання, якi
виникли при застосуваннi винятки щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10
«Консолiдована фiнансова звiтнiсть ». Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення
з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до материнської
органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї, якщо iнвестицiйна органiзацiя
оцiнює всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю. Крiм цього, поправки до МСФЗ
(IFRS) 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така дочiрня органiзацiя iнвестицiйної
органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає iнвестицiйної органiзацiї допомiжнi
послуги. всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї оцiнюються за справедливою
вартiстю.
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства »
дозволяють iнвестору при застосуваннi методу участi в капiталi зберегти оцiнку по справедливої
вартостi, застосовану його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, яке є
iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях.
Цi поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть емiтента.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
Нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату
випуску фiнансової звiтностi. Пiдприємство має намiр застосувати цi стандарти з дати їх вступу в
силу.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти»
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi
iнструменти », яка замiнює МСФЗ (IAS) 39« Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка »та всi
попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку
фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9
набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше цiєї
дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком облiку хеджування стандарт
застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Вимоги
щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими
винятками.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять етапiв,
яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15
виручка визнається в сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в
обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi. Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi
вимоги МСФЗ до визнання виручки. Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або
модифiковане ретроспективне застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018
року або пiсля цiєї дати; при цьому допускається застосування до цiєї дати. Планується
використовувати варiант повного ретроспективного застосування нового стандарту з необхiдною
дати вступу в силу.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж
iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством » Поправки розглядають
протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку втрати контролю над
дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованого пiдприємства або спiльному пiдприємству

або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi
продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно визначенню в МСФЗ (IFRS) 3,
в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються
в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску
активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у
iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованої органiзацiї або спiльному пiдприємствi. Рада з
МСФЗ перенiс дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, проте органiзацiя, яка
застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» Поправки до МСФЗ (IAS) 7
«Звiт про рух грошових коштiв» є частиною iнiцiативи Ради по МСФО в сферi розкриття
iнформацiї i вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, що дозволяє користувачам
фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю,
включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними. При
першому застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю
за попереднi перiоди. Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2017 року або пiзнiше цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати.
Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих
збиткiв » Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, обмежує чи податкове
законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити вiдрахування
при вiдновленнi такої тимчасовою рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки в щодо того, як
органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, при
яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що
перевищує їх балансову вартiсть. Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки
ретроспективно. Однак при первiсному застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок
самого раннього порiвняльного перiоду може бути визнано в складi нерозподiленого прибутку на
початок перiоду (або в складi iншого компонента власного капiталу, вiдповiдно) без рознесення
змiни мiж нерозподiленим прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок
перiоду. Органiзацiї, якi застосовують дане звiльнення, повиннi розкрити цей факт. Данi поправки
вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiзнiше цiєї дати.
Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi поправки в перiоду ранiше
цiєї дати, вона повинна розкрити цей факт. Очiкується, що данi поправки не вплинуть на
фiнансову звiтнiсть.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй» Рада з
МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основi акцiй», в яких розглядаються
три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй по виплат на основi акцiй з
розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на основi акцiй з умовою
розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облiк змiни умов
операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися як
операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з
розрахунками пайовими iнструментами. При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi
перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, однак допускається ретроспективне
застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших
критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2018 року або
пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою
МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявностi в угодi ознак
оренди», Роз'яснення ПКР (SIC) 15 «Операцiйна оренда - стимули» i Роз'яснення ПКР (SIC) 27
«Визначення сутностi операцiй, що мають юридичну форму оренди ». МСФЗ (IFRS) 16
встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає,
щоб орендарi вiдбивали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi,
аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт
передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю
(Наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (т. Е. Оренди з термiном не

бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних
платежiв (т. е. зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування
базовим активом протягом термiну оренди (т. е. актив у формi права користування). Орендарi
будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по
амортизацiї активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї
(наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу
або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар
буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання по орендi в як коригування активу в формi права
користування.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється по
порiвняно з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати
класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17,
видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16
вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ
(IAS) 17. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019
року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування
органiзацiєю
МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням
ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення
стандарту передбачають певнi звiльнення. У 2017 роцi пiдприємство планує оцiнити можливий
вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Емiтент не вбачає необхiдностi дострокового врахування вимог стандартiв, що зазнали змiну, тому
зазначенi змiни будуть застосовуватись по термiнам, передбаченим стандартами.

