
 

Опис бізнесуВажливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, 

перетворення, виділ) Важливих подiй розвитку злиття, подiлу, приєднання, 

перетворення видiлу не було. 

  

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з 

попереднім звітним періодом ПрАТ "Полтавська компанiя промислового 

машинобудування i технологiй" ( до 12 жовтня 2010 ВАТ " Полтавська мiжобласна 

компанiя по будiвництву легкої промисловостi " - змiна найменування вiдбулася у звязку з 

приведення вiдповiдностi найменування Закону України "Про акцiонернi товариства") 

було створено в 1993 роцi в процесi приватизацiї на базi ОПМК-2 "Легбуд" . 

Пiдприємство зареєстровано розпорядженням № 1379-р вiд 29.12.93 р. Виконкомом 

Полтавської мiської Ради народних депутатiв , та має адресу: м. Полтава, 

вул.Харчовикiв,27. ПрАТ "Полтавапроммашбуд" створено 2 дочiрнi пiдприємства: - 

дочiрнє пiдприємство "Легбуд", протокол засновникiв ВАТ "ПМК Легбуд" №2 вiд 29 

травня 1996р., зареєстроване Київським районним виконавчим комiтетом м.Полтави за № 

240-р вiд 12.08.1996р. Юридична адреса: м.Полтава,вул.Харчовикiв,27. - дочiрнє 

пiдприємство "Бiалiт", протокол загальних зборiв засновникiв ВАТ "ПМК Легбуд" №3 вiд 

08 квiтня 1998р., зареєстроване Виконкомом Полтавської Мiської Ради за №428р., вiд 

30.06.1998р.Юридична адреса: м.Полтава,вул.Харчовикiв,27. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом 

звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй з боку третiх осiб 

протягом звiтного перiоду не надходило. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Вiдповiдно до 

вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 

16.07.99 р. №996-Х1V, на пiдприємствi встановлено принципи, методи та процедури, що 

використовуються для складання та подання фiнансової звiтностi i формують облiкову 

полiтику. Наказ про облiкову полiтику затверджено 03 сiчня 2010 р. Змiни до облiкової 

полiтики на 2009 рiк не вносилися. Принципи i методи ведення бухгалтерського облiку в 

2010 роцi залишилися незмiнними в порiвняннi з обраними у попередньому звiтному 

перiодi. Подiй пiсля дати балансу, якi могли б суттєво вплинути на фiнансовий стан, 

результати дiяльностi, рух коштiв пiдприємства не було. Помилки у фiнансових звiтах не 

допускалися, змiни у фiнансовi звiти, що повязанi з виправленням помилок не вносилися. 

Для забезпечення бухгалтерського облiку на пiдприємствi створено вiддiл бухгалтерiї, 

який очолюється головним бухгалтером. Пiдприємством обрано журнально-ордерну 

форму ведення бухгалтерського облiку на паперових носiях iнформацiї. Пiдставою для 

бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи, якi фiксують факти 

здiйснення господарських операцiй. Для контролю та впорядкуванню оброблення даних 

на пiдставi первинних документiв складаються зведенi облiковi документи. Господарськi 

операцiї вiдображаються в облiкових регiстрах у тому звiтному перiодi, в якому вони були 

здiйсненi. Вiдповiдальнiсть за несвоєчасне складання первинних документiв i регiстрiв 

бухгалтерського облiку, недостовiрнiсть вiдображення у них даних несуть особи, якi 

склали та пiдписали цi документи. 

Текст аудиторського висновку ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Про 

фiнансову звiтнiсть ПрАТ "Полтавська компанiя промислового машинобудування i 

технологiй"за 2010 рiк. № 283 вiд 12 квiтня 2011року Акцiонерам ПрАТ "Полтавська 

компанiя промислового машинобудування i технологiй" На пiдставi Угоди № 283 вiд 

01.04.2011 р. Аудиторською фiрмою "КАПIТАЛЪ" проведена перевiрка фiнансової 

звiтностi за 2010 рiк ПрАТ "Полтавська компанiя промислового машинобудування i 



технологiй". Ми провели незалежну аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi яка 

складається з: Ё Балансу станом на 31 грудня 2010 року; Ё Звiту про фiнансовi результати 

за 2010 рiк; Ё Примiток до фiнансової звiтностi за 2010 рiк у довiльнiй формi. на предмет 

повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавсту та встановленим 

нормативам. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у 

вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 

використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення 

фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; 

вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi 

вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора. Нашою вiдповiдальнiстю є надання 

висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. 

Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, якi 

використовуються у якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi. Цi стандарти 

вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 

аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не 

мiстять суттєвих викривлень. Аудит включав виконання аудиторських процедур задля 

отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття у фiнансових звiтах. Вiдбiр 

процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв 

суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи 

оцiнку таких ризикiв аудитор, розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються 

пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки 

аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 

щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав 

також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових 

оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових 

звiтiв. Аудитор пiдтверджує, що виконав усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно 

незалежностi та не знаходиться в станi залежностi вiд перевiреного нами пiдприємства 

ПрАТ "Полтавська компанiя промислового машинобудування i технологiй". Ми 

вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої 

думки. Як зазначено у Примiтцi 3 до Балансу, у фiнансових звiтах не враховано резерв 

сумнiвних боргiв та не створено забезпечення щодо виплат персоналу, що на нашу думку, 

не вiдповiдає Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку. 

Пiдприємство має 2 дочiрнi пiдприємства, звiтнiсть не консолiдована, що не вiдповiдає 

вимогам П(С)БО 20 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" Всi перерахованi ситуацiї є 

результатом рiшення, прийнятого управлiнським персоналом i це змусило нас висловити 

умовно-позитивну думку щодо фiнансових звiтiв за цей рiк. Висновок На нашу думку, за 

винятком впливу коригувань, якi могли б бути потрiбними для нашого пiдтвердження 

величини чистого прибутку, та впливу iнших питань, про якi йдеться в попередньому 

параграфi, фiнансовi звiти достовiрно у всiх суттєвих аспектах вiдображають фiнансовий 

стан ПрАТ "Полтавська компанiя промислового машинобудування i технологiй" станом 

на 31 грудня 2010 року, його фiнансовi результати за рiк, що минув на зазначену дату, у 

вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" та 

Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Не вносячи до 

нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах аудитор звертає 

увагу на додаткову iнформацiю, висновок щодо якої надається згiдно Положення щодо 

пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками 

фондового ринку, затвердженого Мiнiстерством юстицiї України № 53/13320 23 сiчня 

2007 року. Концептуальною основою для ведення бухгалтерського облiку та складання 

фiнансових звiтiв пiдприємства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського 



облiку та Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". 

ПрАТ "Полтавська компанiя промислового машинобудування i технологiй" веде 

бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в 

натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного 

документального i взаємопов'язаного їх вiдображення. Бухгалтерський облiк 

господарських одиниць здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом 

рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних 

вiдомостях. Облiк ведеться вручну, хоча пiдприємством придбано бухгалтерську 

програму. При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть пiдприємства за 2010 

рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi 

первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, журналiв - ордерiв, 

аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний. Фiнансова та податкова 

звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно. На основi 

проведених аудиторами тестiв можна зазначити, що бухгалтерський та податковий облiк в 

цiлому ведеться вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-Х1V, затверджених Положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань 

органiзацiї бухгалтерського облiку та оподаткування, Наказу про облiкову полiтику. 

Активи пiдприємства на дату Балансу складають основнi засоби, запаси, грошовi кошти, 

дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть. На думку аудиторiв, склад 

основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї 

в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО № 7 та Положенню про бухгалтерський облiк. 

Запаси вiдображаються, згiдно П(С)БО № 9 "Запаси", за первiсною вартiстю. Дебiторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається за первiсною вартiстю, без 

врахування резерву сумнiвних боргiв, створення яких передбачено П(С)БО № 10 

"Дебiторська заборгованiсть". На нашу думку, за винятком впливу коригувань, якi могли б 

бути потрiбними для нашого пiдтвердження, iнформацiя за видами активiв розкрита 

пiдприємством вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського 

облiку. Зобов'язання пiдприємства складають кредиторська заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги; поточнi зобов'язання за рахунками з бюджетом та оплати працi. 

Зобов'язання вiдображенi, в цiлому за сумою погашення, згiдно П(С)БО № 11 

"Зобов'язання". На нашу думку iнформацiя про зобов'язання розкрита пiдприємством 

вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

Власний капiтал пiдприємства складає статутний капiтал, додатковий капiтал та непокритi 

збитки. Статутний капiтал ПрАТ "Полтавська компанiя промислового машинобудування i 

технологiй" складає 68760,0 грн. що розподiлено на 458 400 простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 0,15 грн. Статутний капiтал на звiтну дату сплачено повнiстю. 

Вартiсть чистих активiв пiдприємства на дату Балансу становить 566,5 тис. грн., що 

вiдповiдає ст. 155 частинi 3 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. Не змiнюючи 

нашої думки, ми звертаємо увагу на Примiтку 8 до фiнансових звiтiв, у якiй зазначається, 

що пiдприємство станом на 31 грудня 2010 має непокритий збиток сумою 499,8 тис. грн. 

Обставини, що викладенi вище, свiдчать про наявнiсть суттєвої невизначеностi, яка може 

породити значнi сумнiви в здатностi пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi. На нашу думку, за винятком впливу коригувань, якi могли б бути 

потрiбними для нашого пiдтвердження, iнформацiя про власний капiтал розкрита 

пiдприємством вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського 

облiку. Чистий прибуток пiдприємства за 2010 рiк розрахований вiдповiдно до вимог 

Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Чистий збиток за 2010 рiк 

складає 112,8 тис. грн. Особлива iнформацiя про подiї, визначенi у частинi першої статтi 

41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", що можуть вплинути на 

фiнансово господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його 

цiнних паперiв розкрита у Рiчнiй iнформацiї емiтента за 2010 рiк та у Примiтках до 



фiнансової звiтностi у довiльнiй формi, змiн у особливiй iнформацiї не вiдбувалось. 

Строки, порядок та форми подання особливої iнформацiї про емiтента встановлюються 

Державної комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. На пiдставi проведеного аудиту 

за 2010 рiк, на нашу думку, оцiнка стану впровадження принципiв корпоративного 

управлiння ПрАТ "Полтавська компанiя промислового машинобудування i технологiй" 

знаходиться на задовiльному рiвнi. В цiлому дотримуються права акцiонерiв стосовно 

вiльного розпорядження належних їм акцiй. Для подальшого пiдвищення ефективностi 

керування пiдприємством необхiдно бiльше уваги придiляти прогнозуванню фiнансових 

ризикiв, внутрiшньому контролю на пiдприємствi та аналiзу фiнансово-господарського 

стану пiдприємства. Змiст та форма Балансу станом на 31.12.2010 року, загальнi вимоги до 

розкриття його статей, вiдповiдають Положенню (Стандарту) бухгалтерського облiку № 

25. Змiст та форма Звiту про фiнансовi результати за 2010 рiк, загальнi вимоги до 

розкриття його статей вiдповiдають Положенню (Стандарту) бухгалтерського облiку № 

25. Складено 12 квiтня 2011 року. Директор Аудиторської фiрми "КАПIТАЛЪ" Приходько 

Я. П. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 

ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 

діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 

продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 

інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 

емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; 

інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 

перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 

сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

 ПрАТ "Полтавапрммашбуд" призначене для виконання будiвельно-ремонтних, 

санiтарно-технiчних робiт, транспортних перевезень, виробництва залiзобетонних 

виробiв, стiнових матерiалiв, столярних виробiв. Основним видом дiяльностi 

пiдприємства на протязi звiтного року було послуги з надання в оренду примiщень. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 

господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або 

інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Придбання або вiдчуження активiв за 

останнi 5 рокiв не було. 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні 

питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо 

планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, 

характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис 

методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення Основнi засоби 

вiдображаються в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, 

встановлення, спорудження виготовлення та iнших витрат. Iндексацiя балансової вартостi 

основних фондiв проводилась згiдно з механiзмами та iндексами, встановленими 

державними органами. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс 

пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних 

засобiв. До малоцiнних необоротних активiв вiдносяться активи зi строком корисного 

використання бiльше одного року та вартiстю бiльше 1000 грн. Нарахування зносу 

основних засобiв є незмiнним на протязi року та вiдповiдає П(С)БО № 7 "Основнi засоби". 

Пiдприємством обрано метод i норми, що передбаченi податковим законодавством. В 



2010 роцi нарахована амортизацiя склала 38,5 тис.грн. В 2010 роцi на пiдприємствi 

основнi засоби не вибували. Основнi засоби в заставу не передавалися. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень Вiдсутнiсть довгострокових договорiв, 

вiдсутнiсть стабiльного замовника, дуже великi втрати на утримання промислової бази 

мають сильний вплив на життєздатнiсть пiдприємства. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 

за порушення законодавства Фактiв виплати штрафiв, пенiв i компенсацiй за 

порушення чинного законодавства протягом звiтного перiоду не було. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента Пiдприємство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних обiгових 

коштiв. Надходжень з бюджетiв рiзних рiвнiв не було. 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 

договорів На кiнець звiтного перiоду пiдприємство не має укладених, але не 

виконаних договорiв. 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Прогнози дуже складнi, так 

як залежать вiд багатьох складникiв, якi не пiдлягають прогнозуванню. В планах компанiї 

розвиток, пошук iнвесторiв, впровадження новiтнiх технологiй. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 

дослідження та розробку за звітний рік За звiтний перiод дослiджень та розробок не 

було. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, 

зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, 

поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

 Судових справ, стороною яких виступає емiтент за звiтний перiод не було. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі Iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором 

фiнансового стану вiдсутня. 


