
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.

Керуючий санацiєю Шкляр Олег Степанович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

МП
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство спецiального лiсового машинобудування

"Житомирспецлiсмаш"
2. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00991284
4. Місцезнаходження

10029, Україна, Житомирська обл., Богунський р-н, м. Житомир, Схiдна, 80
5. Міжміський код, телефон та факс

0412-36-72-89, 0412-36-72-89
6. Електронна поштова адреса

lesmash@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії 07.04.2017

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового

ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого

видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена
на власній сторінці http://lesmash.emitents.net.ua в мережі Інтернет

(адреса сторінки) (дата)

mailto:lesmash@emitent.net
http://lesmash.emitents.net.ua


Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних

акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

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

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

щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
19. Текст аудиторського висновку (звіту) X
20. Річна фінансова звітність X
21. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
22. 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)
23. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня в складi рiчної
регулярної iнформацiї так як дiючих лiцензiй та дозволiв на звiтну дату товариство не має та



протягом звiтного не отримувало.
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi в складi рiчної
регулярної iнформацiї, так як емiтент не бере участi у створеннi юридичних осiб
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня в складi рiчної регулярної
iнформацiї, так як посада корпоративного секретаря в товариствi не передбачена
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як Товариство не
проводить рейтингової оцiнки
Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї так як
у звiтному роцi Товариство загальнi збори не скликало через брак коштiв.
Iнформацiя про дивiденди вiдсутня в складi регулярної iнформацiї, так як рiшення про
виплату дивiдендiв Товариство не приймало.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiю
про похiднi цiннi папери емiтента  та iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного
перiоду вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв та
похiдних цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї та викуп власних акцiй протягом
звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня у складi рiчної регулярної iнформацiї так як
Емiтент не займається такими видами дiяльностi, якi класифiкуються як  переробна,  добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення  електроенергiї,  газу та води за
класифiкатором видiв  економiчної дiяльностi; а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї
продукцiї  за звiтний  перiод  складає  менше  нiж  5  млн.грн.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариством не приймалось.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв
вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як рiшення про надання згоди на вчинення
значних правочинiв Товариством не приймалось.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як
рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
Товариством не приймалось.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня в складi рiчної
iнформацiї так як Товариство борговi цiннi папери не випускало.
Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт), вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї,
так як товариство оприлюднює повний текст аудиторського висновку
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку  вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як товариство складає фiнансову
звiтнiсть за П(С)БО.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у складi рiчної iнформацiї так як Товариство
випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi
не здiйснювало.



ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство спецiального лiсового машинобудування
"Житомирспецлiсмаш"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 № 806287
3. Дата проведення державної реєстрації

29.06.1994
4. Територія (область)

Житомирська обл.
5. Статутний капітал (грн) 54332,25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

22.29 - Виробництво iнших виробiв з пластмаси
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
28.25 - Виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устатковання;

10. Органи управління підприємства
Не заповнюється акцiонерними товариствами

11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті ПАТ ВТБ Банк
2) МФО банку 321767
3) Поточний рахунок 26005013025539
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті валютними рахунками Товариство не користується
5) МФО банку -
6) Поточний рахунок -



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)

ПРИВАТНА ФIРМА
"АЙСБЕРГ" 13309302

21050, Вінницька обл., м.
Вiнниця, вул. Iнтернацiоналiстiв,

1
50,004

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ

ПIДПРИЄМСТВО "СОФIЯ"

30583216 79011, Львівська обл., м. Львiв,
Iвана Франка, 128 - 6 4,153

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "TURKUS

GROUP"
0000127057 39-20, Польща, м. Дембiца,

Дроговцув, буд. 6 26,975

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать
засновнику та/або

учаснику (від
загальної
кількості)

Акцiонери - 372 фiзичнi
особи - - - 18,868

Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада Керуючий санацiєю
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шкляр Олег Степанович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 145839 06.04.1996 Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1966
5) Освіта вища
6) Стаж роботи (років) 25
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ "Юридична компанiя Лекс Ордис"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.06.2005, обрано До вiдповiдного обрання органiв управлiння товариством
9) Опис

Ухвалою Господарського суду Житомирської областi вiд 18 серпня 2003 року розпочато
процедуру санацiї пiдприємства. Вiдповiдно ЗУ "Про вiдновлення платоспроможностi боржника
або визнання його банкрутом" вiд 30.06.1999 р. №784-ХIV зi змiнами та доповненнями, всi
повноваження органiв управлiння акцiонерним товариством скасовано та призначено керуючого



санацiєю ВАТ "Житомирспецлiсмаш".  Ухвалою Господарського суду Житомирської областi
вiд 16.06.2005 року припинено провадження у справi №1/92Б, зобов'язано керуючого санацiєю
Шкляра О.С. виконувати обов'язки керiвника (органiв управлiння) ВАТ "Жиитомирспецлiсмаш
до призначення, в установленому порядку, керiвника, органiв управлiння.  Дозвiл Керуючого
санацiєю АВ 307295 виданий 22.02.2007 р. № 216-50-17/480 Державним департаментом з питань
банкруцтва. Обiймає посаду  директора ТОВ "Юридичної компанiї Лекс Ордис", адреса м. Київ,
вул. Передславенська, 28 офiс 301.
Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди посадовою особою не надано,
винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не
переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи -25 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi особа обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв:  Заступник генерального директора ЖФ ВАТ "ТМПЗ Київський
м'ясопереробний завод". З 01.09.2006р - Директор ТОВ "Юридична компанiя Лекс Ордис".

1) Посада Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Опанасюк Алла Володимирiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 754269 25.05.1999 Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) Рік народження 1965
5) Освіта вища
6) Стаж роботи (років) 27
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

головний бухгалтер ПП "Вiдлуння"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

03.09.2015, обрано На невизначений термiн
9) Опис

До повноважень посадової особи як головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i
ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є
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,
органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських
операцiй.
Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди посадовою особою не надано,
винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду змiн у
персональному складi посадових осiб не було. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Перелiк попереднiх
посад якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПП "Вiдлуння".
Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові

фізичної особи
або повне

найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,

орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейо-
вані іменні

Привілейо-
вані на

пред'явник
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Керуючий
санацiєю

Шкляр Олег
Степанович

ВМ 145839 06.04.1996
Корольовським РВ УМВС
України в Житомирськiй областi

0 0 0 0 0 0

Головний
бухгалтер

Опанасюк Алла
Володимирiвна

ВМ 754269 25.05.1999
Корольовським РВ УМВС
України в Житомирськiй областi

0 0 0 0 0 0

Усього 0 0 0 0 0 0



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

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ Місцезнаходження

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій

(у
відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред'явн

ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн

ика

Приватна фiрма "Айсберг" 13309302 21050, Вінницька
обл., м. Вiнниця,
Iнтернацiоналiстiв,
11

543 365 50,004 61,63 543 365 0 0 0

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "TURKUS
GROUP"

00001270
57

39-20, Польща,
Дембiца, Дроговцув,
буд.6

293 124 26,957 33,25 293 124 0 0 0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата
видачі паспорта,

найменування
органу, який видав

паспорт

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій

(у
відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред'явн

ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн

ика

Усього 836 489 76,961 94,88 836 489 0 0 0



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Приватне пiдприємство "Аудиторська
компанiя "Престиж"

Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 35169487
Місцезнаходження 10008, Житомирська обл., м. Житомир,

вул. 1-го Травня 22 кв.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

№ 4031

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.09.2007
Міжміський код та телефон 0412-44-66-36
Факс 0412-43-89-16
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Перевiрка фiнансової звiтностi ВАТ

"Житомирспецлiсмаш" за 2016 рiк

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

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон 044-591-04-00
Факс 044-482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального

депозитарiю
Опис Обслуговування емiсiї цiнних паперiв,

згiдно Договору.



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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Зберiгач-Капiтал"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою
відповідальністю

Код за ЄДРПОУ 36859362
Місцезнаходження 10008, Житомирська обл., м. Житомир,

Новий бульвар, 9 оф.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АЕ № 286663

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон 0412-42-14-97
Факс 0412-42-14-96
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної

установи
Опис ВАТ "Житомирспецлiсмаш" укладено

Договiр з ТОВ "Зберiгач-Капiтал" про
вiдкриття рахункiв у цiнних паперах



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
ідентифікацій

ний номер
Тип цінного

папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.09.2011 73/06/1/11 Житомирське

територiальне
управлiння Державної

комiсiї з цiнних
паперiв та фондового

ринку

UA4000160469 Акція проста
бездокумента

рна іменна

Бездокумент
арні іменні

0,05 1 086 645 54 332,25 100

Опис

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно
оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента
здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.



XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Пiдприємство засноване у 1951 роцi як ЦРМ. В 1967 роцi ЦРМ було переiменовано у
Ремонтно-механiчний завод "Лiсмаш". В 1969 роцi пiсля реконструкцiї пiдприємства завод
почав освоєння виробництва спецобладнання для деревооробних цехiв лiсогосподарських
виробникiв республiки. В 1980 роцi Ремонтно-механiчний завод "Лiсмаш" було переiменовано у
завод "Спецлiсмаш". В 1994 роцi згiдно Рiшення Мiнiстерства лiсового господарства України
вiд 27/06/1994 року №74 пiдприємство в процесi корпоратизацiї було перетворене у Вiдкрите
акцiонерне товариство "Житомирспецлiсмаш".
Важливих подiй розвитку: злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу протягом звiтного
перiоду не було.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
ВАТ "Житомирспецлiсмаш" має основнi виробничi дiльницi - тракторно-ремонту,
екпериментально-механiчну, енергетично-механiчну, гараж, будiвельну, допомiжнi. Дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство
не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з минулим роком не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 2. Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 5; осiб, якi працюють за сумiсництвом- не облiковується,
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 7 осiб.
Витрати на оплату працi у 2016 роцi становили - 28,7 тис. грн. за 2015 рiк- 23,9 тис. грн. Витрати
на оплату працi у звiтному роцi збiльшились на 20,08 % порiвняно з попереднiм при незмiннiй
чисельностi працiвникiв. Кадрова полiтика емiтента спрямована на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства не розроблялась.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

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

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



Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика Пiдприємства, у суттєвих аспектах, базується на чинному законодавствi
України. Принципи та методи процедур при вiдображеннi господарських операцiй визначаються
Пiдприємством самостiйно та висвiтленi в наказi "Про облiкову полiтику" №1 вiд 02.01.2016 р.
Прийнята облiкова полiтика в звiтному перiодi являлась незмiнною.
Для забезпечення достовiрностi даних Фiнансової звiтностi Пiдприємством проведено
iнвентаризацiю майна та зобов'язань станом на 01.12.2016, згiдно наказу №14 вiд 30.11.2016.
За затвердженими результатами iнвентаризацiї вiдхилень мiж фактичною наявнiстю та даними
облiку не встановлено, нестач та надлишкiв не виявлено.
У балансi Пiдприємство представляє активи i зобов'язання на пiдставi їх класифiкацiї на
необоротнi/довгостроковi та оборотнi/поточнi.
Методи визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв протягом звiтного перiоду були
незмiнними  i  вiдповiдали  обранiй Товариством облiковiй полiтицi та вимогам П(С)БО 7
"Основнi засоби".
Порядок визнання i первiсної оцiнки запасiв, у суттєвих аспектах, вiдповiдав вимогам П(С)БО 9
"Запаси". Методи оцiнки вибуття запасiв протягом 2016 року залишались незмiнними.
На дату балансу запаси оцiненi за собiвартiстю, що є вiдхиленням вiд П(С)БО 9, норми якого
передбачають визнання запасiв за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою
вартiстю реалiзацiї.
Об'єкти iнвестицiйної нерухомостi, довгостроковi бiологiчнi активи, довгостроковi фiнансовi
iнвестицiї, довгострокова дебiторська заборгованiсть, та iншi необоротнi активи за балансом
пiдприємства станом на 31.12.2016 вiдсутнi.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
ВАТ "Житомирспецлiсмаш" знаходиться в тимчасовому скрутному фiнансовому становищi,
виробничої дiяльностi не здiйснює, лише здає в операцiйну оренду на пiдставi вiдповiдних
договорiв офiснi, виробничi примiщення. У звiтному перiодi пiдприємство не здiйснювало
жодного iз видiв дiяльностi за кодами КВЕД, що стосуються виробництва. У 2016 роцi ВАТ
"Житомирспецлiсмаш" отримувало доходи вiд здачi в оренду власного майна (примiщення).
Надання майна в оренду здiйснюється Пiдприємством за договiрними цiнами на пiдставi
договорiв укладених з орендарями. За даними бухгалтерського облiку та звiтностi величина
iншого операцiйного доходк склала 1986,0 тис. грн. Основнi постачальники за основними
видами сировини та матерiалiв, шо займають бiльше 10% в загальному об'ємi постачання:
Житомирський РЕМ, Житомиртеплокомуненерго, ПАТ "Укртелеком".



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

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

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби, належать Пiдприємству на правi власностi, оцiненi за iсторичною собiвартiстю
за вирахуванням зносу.
Методи визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв протягом звiтного перiоду були
незмiнними  i  вiдповiдали  обранiй Товариством облiковiй полiтицi та вимогам П(С)БО 7
"Основнi засоби".
Балансова вартiсть основних засобiв складає 1.333,3 тис. грн., незавершенi капiтальнi iнвестицiї
(витрати на полiпшення основних засобiв, iншi капiталiзованi витрати на необоротнi активи, що
не введенi в експлуатацiю) - 161,2 тис. грн.
Згiдно Державного акту на землекористування у постiйному користуваннi  ВАТ
"Житомирспецлiсмаш" перебуває земельна дiлянка площею 4,6691 га., що надана у постiйне
користування для розмiщення виробничої бази, вiдповiдно до рiшення  Виконкому мiської ради
народних депутатiв вiд 24.03.1994 р., №164. Акт зареєстровано пiд №184, виданий 23.06.1994.
Власної (викупленої) земельної дiлянки пiдприємство не має, тому за даними облiку та балансу
товариства вартiсть земельних дiлянок не облiковується. Пiдприємство здає в операцiйну оренду
на пiдставi вiдповiдних договорiв офiснi та виробничi примiщення. Вимоги П(С)БО №32
"Iнвестицiйна нерухомiсть" в облiку не застосовуються. Переоцiнка основних засобiв у 2016
роцi не здiйснювалась. Наявнi законсервованi основнi засоби - будiвля ливарного цеху.
Основнi засоби Товариства знаходяться за мiсцем реєстрацiї Емiтента. Особливостей по
екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не
спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або
удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi
вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та
очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень



На дiяльнiсть Товариства впливають вiдсутнiсть ринку збуту, недостатнє забезпечення
обiговими коштами, низький рiвень технологiї виробництва.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
У звiтному роцi пiдприємством сплачено до державного бюджету України 257,8 тис. грн. пенi за
несвоєчасну сплату податку на землю, згiдно податкових повiдомлень-рiшень.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
ВАТ "Житомирспецлiсмаш" фiнансує дiяльнiсть за рахунок коштiв, що надходять вiд реалiзацiї
послуг на умовах самофiнансування. Кредитами банкiв Товариство не користується. Дотацiй з
бюджету Товариство не отримувало. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб, фахiвцi
емiтента не проводили оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi.

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

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В наступних перiодах ВАТ "Житомирспецлiсмаш" планує розробити план дiй для полiпшення
фiнансового стану пiдприємства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Пiдприємство станом на 31.12.2016 не є стороною судових справ.

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
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис. грн)

Орендовані основні
засоби (тис. грн)

Основні засоби,
всього (тис. грн)

на початок
періоду

на
кінець

періоду

на початок
періоду

на
кінець

періоду

на початок
періоду

на
кінець

періоду
1. Виробничого призначення: 1 377 1 333,3 0 0 1 377 1 333,3

будівлі та споруди 1 364,4 1 322,5 0 0 1 364,4 1 322,5
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 12,6 10,8 0 0 12,6 10,8

2. Невиробничого
призначення: 0 0 0 0 0 0

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0

Усього 1 377 1 333,3 0 0 1 377 1 333,3

Опис

Основнi засоби пiдприємства розподiленi за видами ОЗ, вiдповiдно до
П(С)БО 7. Умови використання об'єктiв кожної групи ОЗ визначенi
законодавством України, внутрiшнiми положеннями пiдприємства та
технiчною документацiєю окремого об'єкта ОЗ. Кожна група основних
засобiв використовується за цiльовим призначенням виключно для
здiйснення господарської дiяльностi. Термiн використання основних
засобiв - 47 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв на звiтну дату становить - 5200,5
тис. грн., знос - 3867,2 тис. грн. Нараховано амортизацiї за 2016 рiк -
43,7 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв в середньому складає
74,36%, ступiнь їх використання - 37%. Зменшення вартостi основних
засобiв зумовлене їх зносом.
Обмеження на використання майна на звiтну дату вiдсутнi.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів
(тис.грн)

-1 713,5 -2 319,4

Статутний капітал (тис.грн) 54,3 54,3
Скоригований статутний капітал
(тис.грн)

54,3 54,3

Опис Статутний капiтал товариства складає 54,3 тис. грн. Вартiсть чистих активiв
Пiдприємства, розрахована згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року № 485.

Висновок Вартiсть чистих активiв ВАТ "Житомирспецлiсмаш" має вiд'ємне значення та, вiдповiдно,
менша вiд статутного (зареєстрованого) капiталу Пiдприємства, що є порушенням норм
Цивiльного кодексу України.
Вiдповiдно до статтi 155 пункту 3 Цивiльного Кодексу України (зi змiнами та
доповненнями): "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року
вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного
капiталу, товариство зобов'язано оголосити про зменшення свого статутного капiталу та
зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть
чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу,
встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї."



3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань Дата
виникнення

Непогашена
частина

боргу (тис.
грн)

Відсоток за
користування

коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском): X 0 X X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском): X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском): X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 56,3 X X
Фінансова допомога на зворотній
основі X 0 X X

Інші зобов'язання X 2 411,2 X X
Усього зобов'язань X 2 467,5 X X
Опис Станом на 31.12.2016 року розмiр зобов'язань є реальним i

складав 2467,5 тис. грн., у тому числi:
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги - 42,0 тис.грн.
розрахунками з бюджетом - 56,3 тис. грн.
розрахунками зi страхування - 2,6 тис. грн.
розрахунками з оплати працi - 3,4 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 2 363,2 тис.грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата
виникнення

події

Дата оприлюднення
Повідомлення

(Повідомлення про
інформацію) у

загальнодоступній
інформаційній базі

даних Комісії

Вид інформації

1 2 3
03.09.2015 24.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента



Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2014 0 0
2 2015 0 0
3 2016 0 0

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

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

Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше
(запишіть)

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

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

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

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше
(запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні

Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства X

Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора) X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу X



Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше

(запишіть)
Позачерговi збори не скликались.

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
акцій 0

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

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

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так Ні

Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 0
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інше (запишіть)
Інше (запишіть)
Інформація щодо
компетентності та
ефективності
комітетів



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)

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) X

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

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена X

Інше
(запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
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?



Загальн
і збори
акціоне

рів

Наглядов
а рада

Виконав
чий

орган

Не
належит

ь до
компете

нції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії) так так ні ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів) так так ні ні

Затвердження річного фінансового звіту або
балансу або бюджету так так ні ні

Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
органу

так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу ні так ні ні

Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради ні ні ні так

Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу

ні так ні ні

Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій так так 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 так ні ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X



Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?

Інформація
розповсюджує

ться на
загальних

зборах

Публікуєт
ься у
пресі,

оприлюдн
юється в
загальнод
оступній

інформаці
йній базі

даних
НКЦПФР
про ринок

цінних
паперів

Документи
надаються

для
ознайомлен

ня
безпосеред

ньо в
акціонерно

му
товаристві

Копії
докумен

тів
надають

ся на
запит

акціонер
а

Інформаці
я

розміщуєт
ься на

власній
інтернет-с

торінці
акціонерн

ого
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності так так так так так

Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
та більше статутного
капіталу

ні 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

ні ні так так так

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

ні ні ні ні так

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

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

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X



Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше
(запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) так

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)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше
(запишіть)

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

З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів X

Інше
(запишіть)

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? (так/ні) так

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
корпоративного управлiння Товариство не приймало.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння Товариство не приймало.

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:
Кодекс корпоративного управлiння Товариство не приймало.



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство
"Аудиторська компанiя

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

35169487

Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

10008, м. Житомир, вул. 1-го
Травня,  буд. 22, кв. 2

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

№ 4031, 27.09.2007

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
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства  спецiального
лiсового машинобудування  "Житомирспецлiсмаш"  за 2016 рiк
м. Житомир, 2017
Адресовано: Загальним зборам акцiонерiв,
найвищому управлiнському персоналу ВАТ "Житомирспецлiсмаш",
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

1. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Вступ

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства
спецiального лiсового машинобудування "Житомирспецлiсмаш" (надалi -
Пiдприємство та/або Товариство), що додається, яка є повним пакетом рiчної
фiнансової звiтностi, пiдготовлена у вiдповiдностi до Нацiонального Положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1, станом та за рiк, що закiнчився 31.12.2016.
Предметом перевiрки є скорочена за показниками фiнансова звiтнiсть для
суб'єкта малого пiдприємництва, форма i порядок складання якої визначається
Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта
малого пiдприємництва", яка включає:
" баланс (Форма №1-м) станом на 31.12.2016, валюта якого складає 1.766,0
тис. грн.;
" звiт про фiнансовi результати (Форма №2-м) за 2016 рiк, з чистим



прибутком 605,9 тис. грн. (надалi - Фiнансова звiтнiсть).
Пiдприємство вiдповiдає критерiям визнання суб'єкту малого пiдприємництва на
пiдставi норм статтi 55 Господарського кодексу України.
Рiчна Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Житомирспецлiсмаш", пiдготовлена у
вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку (П(С)БО), що
є концептуальною основою загального призначення  та, водночас,
концептуальною основою дотримання вимог.

Обсяг аудиторської перевiрки

Аудит було здiйснено вiдповiдно до:
" Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), виданих Мiжнародною федерацiєю
бухгалтерiв (МФБ) та пiдготовлених Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та
надання впевненостi (РМСАНВ), рiк видання 2014, що затвердженi в якостi
нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської падати України (далi -
АПУ) № 320/1 вiд 29.12.2015;
" Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" № 3125-XII вiд 22.04.1993 р.
зi змiнами та доповненнями, в редакцiї Закону №140-V вiд 14.09.2006 р.;
" Кодексу етики професiйних бухгалтерiв;
" Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.1999 № 996-ХIV, в дiючiй редакцiї зi змiнами та
доповненнями;
" iнших чинних нормативних документiв, що регулюють аудиторську
практику та ведення бухгалтерського облiку.

Вiдповiдальнiсть управлiнського  персоналу

Управлiнський персонал Пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання цiєї Фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку України та за такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання
Фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства
або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї Фiнансової звiтностi на
основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Цi стандарти
вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й
виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що Фiнансова звiтнiсть
не мiстить суттєвих викривлень.



Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у Фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр
процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень Фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи
оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання Пiдприємством Фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю ВАТ "Житомирспецлiсмаш".
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик,
прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку
загального подання Фiнансової звiтностi.

Нам було надано необхiдну iнформацiю, вiдповiднi пояснення керiвництва,
посадовi особи Пiдприємства письмово пiдтвердили повноту наданої Фiнансової
звiтностi i проiнформували нас про вiдсутнiсть суттєвих подiй пiсля дати
балансу, що вимагали б коригування Фiнансової звiтностi за 2016 рiк.

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення управлiнського
персоналу, що Пiдприємство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi у найближчому майбутньому, та не мiстить будь - яких
коригувань, якi могли б вважатися необхiдними у випадку неможливостi
Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть безперервно.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для
висловлення нашої умовно - позитивної думки.

Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки (вiдповiдно до МСА 705)

" Вартiсть запасiв Пiдприємства вiдображена в балансi в розмiрi 152,7 тис.
грн. Управлiнський персонал не визнав запаси за меншою з двох вартостей: за
собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї, а оцiнив їх на дату балансу за
собiвартiстю, що є вiдхиленням вiд П(С)БО 9. Облiковi данi свiдчать про те, що
якби управлiнський персонал визнав запаси за меншою з двох вартостей,
потрiбно було б провести уцiнку запасiв на 58,2 тис. грн. до їх чистої вартостi
реалiзацiї. Вiдповiдно, балансова вартiсть активiв та власного капiталу була б
зменшена, а вартiсть витрат зросла б на вказану суму.
" Пiдприємство не створювало резерв забезпечень (резерв вiдпусток з
урахуванням забезпечень невикористаних вiдпусток), що розраховуються за
П(С)БО 11 та П(С)БО 26. Розрахованi нами забезпечення виплат персоналу на
31.12.2016 складають 11,7 тис. грн., зазначене мало б вiдповiдний вплив на
фiнансовий результат, величину власного капiталу, вартiсть поточних
зобов'язань.



" Нас не задовольнили результати процедур зовнiшнього пiдтвердження
вiдносно кредиторської заборгованостi. Наявнi вiдмiнностi мiж величиною
торгової кредиторської заборгованостi у наданiй контрагентом вiдповiдi на запит
i облiковими даними Пiдприємства щодо кредиторської заборгованостi, в сумi
12,3 тис. грн. Iдентифiковане викривлення вказує на допущену Пiдприємством
помилку в облiку i визнаннi кредиторської заборгованостi.
Фiнансова звiтнiсть не повнiстю розкриває iнформацiю про вищенаведене.

На пiдставi отриманих аудиторських доказiв ми дiйшли висновку, що наявнi
викривлення мають суттєвий, але не всеохоплюючий вплив на Фiнансову
звiтнiсть Пiдприємства.

Умовно-позитивна думка щодо Фiнансової звiтностi

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi
"Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки", Фiнансова звiтнiсть
Вiдкритого акцiонерного товариства спецiального лiсового машинобудування
"Житомирспецлiсмаш" за рiк, що закiнчився 31.12.2016, вiдповiдає визначенiй
концептуальнiй основi фiнансової звiтностi, складена усiх суттєвих аспектах
вiдповiдно з вимогами чинного законодавства, що регулює принципи
бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi юрисдикцiї України, а
саме Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.

Пояснювальний параграф

Пiдприємство не повнiстю привело дiяльнiсть у вiдповiднiсть до вимог Закону
України "Про акцiонернi товариства", не змiнило органiзацiйно - правову форму
господарювання, Статут, внутрiшнi - розпорядчi документи акцiонерного
товариства, що зумовило зупинення обiгу акцiй Товариству. Пiдприємством у
2014-2016 рр. не скликались загальнi збори акцiонерiв, в результатi наведеного у
ВАТ "Житомирспецлiсмаш" може виникнути непередбачене зобов'язання у
виглядi накладення штрафу НКЦПФР. Висловлюючи нашу умовно - позитивну
думку, ми не брали до уваги цi питання.

2. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ З IНШИХ ПИТАНЬ

Для розумiння користувачами аудиторського висновку (звiту незалежного
аудитора) повiдомляємо додаткову iнформацiю, щодо основних даних про
Пiдприємство, положень облiкової полiтики та системи внутрiшнього контролю
ВАТ "Житомирспецлiсмаш".
2.1. Бухгалтерська звiтнiсть ВАТ "Житомирспецлiсмаш" за попереднiй рiк



Фiнансова звiтнiсть за перiод з 01.01.2015 по 31.12.2015 пiдтверджена
Аудиторською компанiєю "Престиж". Видано умовно - позитивний висновок.
Данi фiнансових звiтiв на 31.12.2015 року у суттєвих аспектах вiдповiдають
залишкам представленим у звiтностi станом на 01.01.2016 року.
2.2. Основнi данi про Пiдприємство

Повна/скорочена назва: Вiдкрите акцiонерне товариство спецiального лiсового
машинобудування "Житомирспецлiсмаш" / ВАТ "Житомирспецлiсмаш".

Код за ЄДРПОУ - 00991284, мiсцезнаходження - Україна, 10029, Житомирська
область, м. Житомир, вул. Схiдна, 80.
Вiдомостi про державну реєстрацiю: Пiдприємство зареєстроване Виконавчим
комiтетом Житомирської мiської ради  29 червня 1994 року, № запису про
включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР -1 305 120 0000 003396.
Статут Пiдприємства (редакцiя дiюча у звiтному роцi) затверджений рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв 26 квiтня 2002 р., протокол № 6. Змiни та
доповнення до Статуту у 2016 роцi вiдсутнi.
Чисельнiсть персоналу на 31.12.2016 року - 6 осiб.
Види дiяльностi Пiдприємства: виробництво промислового холодильного та
вентиляцiйного устаткування (28.25), виробництво машин i устаткування для
сiльського та лiсового господарства (28.30), виробництво iнших виробiв iз
пластмас (22.29), виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин
конструкцiй (25.11), iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н. в. i.у. (43.99),
оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням (46.69), оптова торгiвля
вiдходами та брухтом (46.77), надання в оренду й експлуатацiю власного чи
орендованого нерухомого майна (68.20).

У 2016 роцi Пiдприємство здiйснювало один iз передбачених реєстрацiйними
документами вид дiяльностi - надання в оренду й експлуатацiю власного чи
орендованого нерухомого майна.

У 2016 роцi Пiдприємство перебувало на загальнiй системi оподаткування, не
було зареєстроване платником податку на додану вартiсть.
2.3. Органи управлiння ВАТ "Житомирспецлiсмаш"

Управлiння Товариством у вiдповiдностi до статутних документiв:
" загальнi збори акцiонерiв;
" наглядова рада;
" правлiння Товариства;
" ревiзiйна комiсiя.

Ухвалою Господарського суду Житомирської областi вiд 24 вересня 2002 року
було порушено провадження у справi про банкрутство Вiдкритого акцiонерного



товариства "Житомирспецлiсмаш" (Справа №1/92"Б").

Ухвалою Господарського суду Житомирської областi вiд 18 серпня 2003 року
розпочато процедуру санацiї пiдприємства. Вiдповiдно ЗУ "Про вiдновлення
платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" №784-ХIV (зi
змiнами та доповненнями), ухвалою суду всi повноваження органiв управлiння
акцiонерним товариством скасовано та призначено керуючого санацiєю ВАТ
"Житомирспецлiсмаш".

Ухвалою Господарського суду Житомирської областi вiд 16.06.2005 року
припинено провадження у справi №1/92"Б" про визнання Пiдприємства
банкрутом. Зазначеною Ухвалою суд зобов'язав керуючого санацiєю Шкляра
О.С. виконувати обов'язки керiвника (органiв управлiння) ВАТ
"Житомирспецлiсмаш" до призначення, в установленому порядку, керiвника
(органiв управлiння) Пiдприємства.

Протягом останнiх тринадцяти рокiв поспiль на Пiдприємствi не вiдбувались
загальнi збори акцiонерiв, за поясненнями керiвництва - у зв'язку iз вiдсутнiстю
кворуму.

Належнi та вiдповiднi органи управлiння Товариством не призначенi, їх
обов'язки у 2016 роцi та на дату закiнчення аудиту виконував керуючий
санацiєю.
В 2016 роцi Пiдприємством загальнi збори акцiонерiв не скликались.

Посадовi особи ВАТ "Житомирспецлiсмаш" вiдповiдальнi за пiдготовку та
представлення Фiнансової звiтностi:
керуючий санацiєю: Шкляр Олег Степанович,
головний бухгалтер: Опанасюк Алла Володимирiвна.
Змiни персонального складу посадових осiб у 2016 р. не вiдбувались.
2.4. Iнформацiя про положення облiкової полiтики, систему внутрiшнього
контролю ВАТ "Житомирспецлiсмаш" та iншi примiтки щодо Фiнансової
звiтностi
2.4.1. Облiкова полiтика Пiдприємства, у суттєвих аспектах, базується на
чинному законодавствi України. Принципи та методи процедур при
вiдображеннi господарських операцiй визначаються Пiдприємством самостiйно
та висвiтленi в наказi "Про облiкову полiтику" №1 вiд 02.01.2016 р. Прийнята
облiкова полiтика в звiтному перiодi являлась незмiнною.
Для забезпечення достовiрностi даних Фiнансової звiтностi Пiдприємством
проведено iнвентаризацiю майна та зобов'язань станом на 01.12.2016, згiдно
наказу №14 вiд 30.11.2016.
За затвердженими результатами iнвентаризацiї вiдхилень мiж фактичною
наявнiстю та даними облiку не встановлено, нестач та надлишкiв не виявлено.



Представники АК "Престиж" не були присутнi пiд час проведення
iнвентаризацiї, оскiльки її дата передувала датi укладання договору на аудит.
Для отримання достатнiх та прийнятних доказiв щодо наявностi й стану активiв,
ми застосували альтернативнi аудиторськi процедури.

У балансi Пiдприємство представляє активи i зобов'язання на пiдставi їх
класифiкацiї на необоротнi/довгостроковi та яоборотнi/поточнi, а саме:
2.4.2. Необоротнi активи Пiдприємства на 31.12.2016 складають - 1.494,5 тис.
грн., що включає вартiсть об'єктiв основних засобiв i незавершенi капiтальнi
iнвестицiї.

Основнi засоби, належать Пiдприємству на правi власностi, оцiненi за
iсторичною собiвартiстю за вирахуванням зносу.
Методи визначення зносу (амортизацiї) основних засобiв протягом звiтного
перiоду були  незмiнними  i  вiдповiдали  обранiй Товариством облiковiй
полiтицi та вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Балансова вартiсть основних засобiв складає 1.333,3 тис. грн., незавершенi
капiтальнi iнвестицiї (витрати на полiпшення основних засобiв, iншi
капiталiзованi витрати на необоротнi активи, що не введенi в експлуатацiю) -
161,2 тис. грн.
2.4.3. Оборотнi активи Пiдприємства на 31.12.2016 складають - 271,5 тис. грн.,
представленi запасами, торговою i iншою дебiторською заборгованiстю,
грошовими коштами, iншими оборотними активами та включають витрати
майбутнiх перiодiв.

Порядок визнання i первiсної оцiнки запасiв, у суттєвих аспектах, вiдповiдав
вимогам П(С)БО 9 "Запаси". Методи оцiнки вибуття запасiв протягом 2016 року
залишались незмiнними.
На дату балансу запаси оцiненi за собiвартiстю, що є вiдхиленням вiд П(С)БО 9,
норми якого передбачають визнання запасiв за меншою з двох вартостей: за
собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. За нашими розрахунками
потрiбно було провести уцiнку застарiлих (нелiквiдних) запасiв на 58,2 тис. грн.
до їх чистої вартостi реалiзацiї. Зазначене мало б вiдповiдний вплив на
зменшення вартостi активiв i власного капiталу за рахунок збiльшення витрат.
Вартiсть запасiв представлена Пiдприємством у Фiнансовiй звiтностi на
31.12.2016 складає 152,7 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у балансi на 31.12.2016
представлена в сумi 9,8 тис. грн.
Вiдповiдями на запити контрагентами пiдтверджено 0,8 тис. грн., у зв'язку iз
вiдсутнiстю вiдповiдей третiх осiб, ми провели альтернативнi аудиторськi
процедури, щодо залишкiв на рахунках дебiторської заборгованостi - вивчення
подальших надходжень коштiв вiд контрагентiв пiсля дати балансу. На дату



завершення аудиту не пiдтвердженою та не оплаченою дебiтором є сума 1,3 тис.
грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на звiтну дату - 11,8
тис. грн.
Iнша поточна заборгованiсть (аванси виданi за е/енергiю) - 94,3 тис. грн.
Визнання,  облiк  i  оцiнка  дебiторської  заборгованостi  здiйснювались, у
суттєвих аспектах, вiдповiдно до П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть" та
положень облiкової полiтики.
В звiтному роцi безнадiйна та сумнiвна дебiторська заборгованiсть Пiдприємство
не списувалась. Резерв сумнiвних боргiв у 2016 роцi не створювався.

Грошовi кошти Пiдприємства на 31.12.2016 - 2,4 тис. грн., представленi
залишками на поточних банкiвських рахунках. Грошовi кошти користування
якими обмежене на 31.12.2016 у Пiдприємства вiдсутнi.

Витрати майбутнiх перiодiв, визнанi у Фiнансовiй звiтностi на 31.12.2016 - 0,5
тис. грн.
Пiдприємство не має активiв на анексованiй територiї та в зонi ведення
вiйськових дiй.
2.4.4.  Облiк власного капiталу здiйснюється, в усiх суттєвих аспектах,
вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Власний
капiтал Пiдприємства складається зi зареєстрованого (акцiонерного) капiталу,
додаткового капiталу, зменшений на суму непокритого збитку.
Власний капiтал Пiдприємства на 31.12.2016 має вiд'ємне значення та складає -
(1.713,5) тис. грн.
Статутний (акцiонерний) капiтал Пiдприємства складає 54.332,25 грн. та
подiлений на 1.086.645 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн.
кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв в бездокументарнiй
формi видане Житомирським територiальним управлiнням НК ЦПФР 13.09.2011
року №73/06/1/11.

У 2016 роцi розмiр акцiонерного капiталу не змiнювався. Вилучений та
неоплачений капiтал у Пiдприємства вiдсутнi.
Пiдприємство створене пiд час приватизацiї державного майна, iснує певна
невизначенiсть стосовно виконання Пiдприємством всiх вимог законодавства в
ходi приватизацiї. На думку керiвництва Пiдприємство виконало усi вiдповiднi
нормативно - правовi акти.

Iнший додатковий капiтал сформовано в результатi вiдображення в облiку
iндексацiї основних фондiв (необхiднiсть проведення яких передбачена
постановами КМУ 1992, 1993, 1995, 1996 рр.), у 2016 роцi не змiнювався, на дату
балансу складає - 2.113,6 тис. грн.



На 31.12.2016 року непокритий збиток складає (3.881,4) тис. грн., який
сформований за рахунок непокритих збиткiв минулих рокiв в сумi (4.487,3) тис.
грн., та зменшений на суму прибутку, отриманого Пiдприємством у звiтному
роцi в сумi 605,9 тис. грн.

2.4.5. В бухгалтерському облiку та Фiнансовiй звiтностi ВАТ
"Житомирспецлiсмаш" наявнi довгостроковi та поточнi зобов'язання.
Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2016 - 1.012,0 тис. грн. Вiдображенi
в балансi за їх первiсною вартiстю. До складу довгострокових зобов'язань
Товариства вiднесено заборгованiсть по поворотнiй безвiдсотковiй фiнансовiй
допомозi, що надана Пiдприємству на поповнення обiгових коштiв акцiонером -
Приватною фiрмою "Айсберг" у попереднiх звiтних перiодах.
Поточнi зобов'язання Пiдприємства на 31.12.2016 - 2.467,5 тис. грн., включають
кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 42,0 тис. грн. та
зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 56,3 тис. грн., зi страхування - 2,6
тис. грн., з оплати працi - 3,4 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 2.363,2 тис.
грн.
Зобов'язання по розрахункам з бюджетом не простроченi, погашенi у
встановленi законодавством термiни в 1-му кварталi 2017 року.
Залишок на 31.12.2016 за розрахунками з оплати працi - 3,4 тис. грн. -
простроченi зобов'язання перед працiвниками, що звiльнились. Всi працiвники
працюють на Пiдприємствi по сумiсництву на умовах неповного робочого дня.
Заробiтна плата виплачується один раз на мiсяць.

У загальнiй сумi iнших поточних зобов'язань 2.281,3 тис. грн. - заборгованiсть,
що виникла у зв'язку iз отриманням Пiдприємством поворотної фiнансової
допомоги, в т. ч. вiд пов'язаних осiб.

Визнання i оцiнка представлених у Фiнансовiй звiтностi поточних зобов'язань, в
суттєвих аспектах, здiйснювались вiдповiдно до вимог П(С)БО.
2.5. Пiдприємство подає усi статтi доходiв та витрат, визнанi за звiтний перiод у
Звiтi про фiнансовi результати.
У 2016 роцi Пiдприємство отримувало доходи вiд здавання в операцiйну оренду
власної нерухомостi та вiд отриманого вiдшкодування супутнiх орендi послуг
(комунальних платежiв), загальна сума яких за звiтний рiк - 1.037,0 тис. грн.
У складi iнших операцiйних доходiв Пiдприємство визнало доходи вiд списання
кредиторської заборгованостi, за якою минув строк позовної давностi в сумi
399,0 тис. грн. та доходи, отриманi вiдповiдно до договорiв безповоротної
фiнансової допомоги вiд Кооперативу "Макет" в сумi 550,0 тис. грн.
Пiдприємство в 2016 отримало iншi доходи: страхове вiдшкодування 9,8 тис.
грн. та вiдсотки по вiльному залишку на поточному банкiвському рахунку 0,3
тис. грн.
Загальна сума доходiв Пiдприємства за 2016 р. - 1.996,1 тис. грн.



Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначений в
суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 "Доходи".
Доходи та витрати вiдображенi в бухгалтерському облiку та звiтностi в момент
їх виникнення, незалежно вiд часу надходження коштiв.

Облiк витрат Пiдприємства, в суттєвих аспектах, проводився згiдно П(С)БО 16
"Витрати".
Визнання витрат вiдбувається одночасно з визнанням доходiв, для отримання
яких вони здiйсненi. Операцiйнi витрати Пiдприємства групуються за
елементами (матерiальнi витрати, витрати на оплату працi, вiдрахування на
соцiальнi заходи, амортизацiя, iншi операцiйнi витрати), що має вiдображення в
облiку.

Операцiйнi витрати ВАТ "Житомирспецлiсмаш" у 2016 роцi складають - 1.346,1
тис. грн. Визнання та обсяг розкриття iнформацiї щодо доходiв та витрат, в
суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам П(С)БО.
2.6. На Пiдприємствi вiдсутня служба внутрiшнього контролю у виглядi
вiдокремленого пiдроздiлу.
ВАТ "Житомирспецлiсмаш" має органiзацiйну структуру управлiння з
роздiленням повноважень i обов'язкiв управлiнського персоналу.

Пiд час проведення аудиту фактiв, обставин, якi можуть спричинити ризик
суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства не
iдентифiковано.
2.7. Фiнансово - економiчнi показники ВАТ "Житомирспецлiсмаш" за 2016 рiк:
№ п/пПоказники на 01.01.2016 на 31.12.2016 Норматив
1 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 0,082 0,097 1,0 - 2,0
2 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,006 0,110 0,25 - 0,5
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi -1,296 -0,970 0,25 - 0,5
4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) -0,565 -0,492 0,5
- 1,0
5 Рентабельнiсть активiв х 34,08 -
6 Вартiсть чистих активiв, тис. грн. -2.319,4 -1.713,5
Вартiсть чистих активiв, має бути не меншою статутного (зареєстрованого)
капiталу
Вартiсть чистих активiв ВАТ "Житомирспецлiсмаш" має вiд'ємне значення та,
вiдповiдно, менша вiд статутного (зареєстрованого) капiталу Пiдприємства, що є
порушенням норм Цивiльного кодексу України.
Вiдповiдно до статтi 155 пункту 3 Цивiльного Кодексу України (зi змiнами та
доповненнями): "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного
фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться
меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язано оголосити про
зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до



статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає
меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом,
товариство пiдлягає лiквiдацiї."
За результатами проведеного аналiзу дiяльностi ВАТ "Житомирспецлiсмаш"
Фiнансовий стан Пiдприємства характеризується як негативний, власний капiтал
має вiд'ємне значення, показники-iндикатори фiнансового стану не вiдповiдають
встановленим в Українi позитивним значенням, зобов'язання перевищують
вартiсть наявних активiв Товариства у 2 рази.

Враховуючи вищенаведенi обставини та подiї, аудитор висловлює думку про
iснування суттєвої невизначеностi стосовно здатностi суб'єкта господарювання
безперервно продовжувати дiяльнiсть (за МСА 570 "Безперервнiсть").
2.8. За перiод з 01.01.2017 (пiсля дати балансу) до дати надання аудиторського
висновку (звiту незалежного аудитора), iнформацiя про наявнiсть подiй, якi
iстотно б вплинули на Фiнансову звiтнiсть Пiдприємства за 2016 рiк
управлiнським персоналом не надавалась та пiд час аудиту не iдентифiкована.
20.02.2017 Пiдприємство зареєстроване платником податку на додану вартiсть.

Аудитор не несе вiдповiдальностi за виконання аудиторських процедур або
запити щодо Фiнансових звiтiв пiсля дати аудиторського висновку. Протягом
перiоду з дати аудиторського висновку до дати опублiкування Фiнансових звiтiв
вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на
Фiнансовi звiти, несе керiвництво Пiдприємства.

Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму)

Повне найменування: Приватне пiдприємство "Аудиторська компанiя "Престиж"

Код за ЄДРПОУ: 35169487

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв видане
Аудиторською палатою України за № 4031, вiдповiдно до рiшення Аудиторської
палати України (далi - АПУ) №182/10 вiд 27.09.2007 року, термiн дiї Свiдоцтва
продовжено рiшенням АПУ №252/3 вiд 05.07.2012 до 05.07.2017 року.

31.01.2013 року рiшенням АПУ №264/4 "Про результати зовнiшнiх перевiрок
системи контролю якостi, створених аудиторськими фiрмами та аудиторами" ПП
"Аудиторська компанiя "Престиж" визнана такою, що пройшла перевiрку
системи контролю якостi аудиторських послуг, про що видано Свiдоцтво №0328.

ПП "АК "Престиж" включена до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають
критерiям для проведення обов'язкового аудиту на пiдставi рiшення АПУ вiд 30
сiчня 2014 року №288/3.



Мiсцезнаходження: Україна, 10008, м. Житомир, вул. 1-го Травня,  буд. 22, кв.
2, телефон (0412) 44-66-36, 44-66-35, факс (0412) 43-89-16.

Аудит здiйснено вiдповiдно до умов договору про проведення аудиту№7/17 вiд
"10" лютого 2017 року.
Генеральний директор, аудитор ПП АК "Престиж":
Ейсмонт С. П.
Сертифiкат аудитора серiя А №004248 чинний до 15.06.2019 р.

"02" березня 2017 р.
Україна, м. Житомир



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

КОДИ
Дата (рік, місяць,
число) 2017.01.01

Підприємство
Вiдкрите акцiонерне товариство
спецiального лiсового машинобудування
"Житомирспецлiсмаш"

за ЄДРПОУ 00991284

Територія Житомирська область, Богунський р-н за КОАТУУ 1810136300
Організаційно-пра
вова форма
господарювання

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231

Вид економічної
діяльності

Надання в оренду й експлуатацію  власного
чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20

Середня кількість працівників, осіб: 6
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 10029, Житомирська обл., Богунський р-н, м. Житомир, Схiдна, 80, 0412-36-72-89

1. Баланс
на 31.12.2016 p.

Форма №1-м
Код за ДКУД 1801006

Актив Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 158,4 161,2
Основні засоби 1010 1377 1333,3

первісна вартість 1011 5200,5 5200,5
знос 1012 (3823,5) (3867,2)

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1535,4 1494,5
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 153,6 152,7

у тому числі готова продукція 1103 25 25
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 5,7 9,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1 11,8

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 76,2 94,3
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 17,1 2,4
Витрати майбутніх періодів 1170 0,6 0,5
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 254,2 271,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття 1200 0 0

Баланс 1300 1789,6 1766



Пасив Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 54,3 54,3
Додатковий капітал 1410 2113,6 2113,6
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4487,3 -3881,4
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 -2319,4 -1713,5
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування
та забезпечення 1595 1012 1012

III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
зобов'язаннями 1610 0 0

товари, роботи, послуги 1615 432 42
розрахунками з бюджетом 1620 340,4 56,3
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0,3 2,6
розрахунками з оплати праці 1630 3,4 3,4

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 2320,9 2363,2
Усього за розділом III 1695 3097 2467,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0

Баланс 1900 1789,6 1766



2. Звіт про фінансові результати
за 2016 р.

Форма №2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 2000 0 0

Інші операційні доходи 2120 1986 767,2
Інші доходи 2240 10,1 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1996,1 767,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (0)
Інші операційні витрати 2180 (1346,1) (951,1)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (1346,1) (951,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 650 -183,9
Податок на прибуток 2300 (44,1) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 605,9 -183,9

Керівник Шкляр О.С.

Головний бухгалтер Опанасюк А.В.


