Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний
директор

Гужва С.В.
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(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

23.04.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Конотопський арматурний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00218331
4. Місцезнаходження
Сумська , Конотопський, 41600, Конотоп, Вирiвська, будинок 60
5. Міжміський код, телефон та факс
05447 23 201 05447 23 201
6. Електронна поштова адреса
office@kaz.com.ua

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

25.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №80

26.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.kaz.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2018
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення 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

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
Участi у створеннi iнших юридичних осiб товариство не приймало, iнформацiя вiдсутня,
Рейтингова оцiнка товариства не проводилась, вiдповiдної iнформацiї немає.
Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.
Облiгацiї та iншi цiннi папери пiдприємством не випускались, тому iнформацiї немає.
Похiдних цiнних паперiв немає.
Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались, iнформацiя вiдсутня.
Пiдприємство не вiдноситься до переробної та iнших галузей по яких надається iнформацiя про
обсяги виробництва, реалiзацiї та собiвартiсть продукцiї.
Борговi цiннi папери не випускались,
Iпотечних цiнних паперiв немає.

X

Цiльовi облiгацiї пiд нерухоме майно в якостi забезпечення не випускалмсь.
Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, та про надання згоди на вчинення
значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, протягом 2017 року не
приймались, в зв’язку з чим вiдповiдна iнформацiя – вiдсутня

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Конотопський арматурний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
16281200000000179
3. Дата проведення державної реєстрації
31.01.1996
4. Територія (область)
Сумська
5. Статутний капітал (грн)
9849143
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
288
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.99 Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у.
28.14 Виробництво iнших кранiв i клапанiв
25.50 Кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя
10. Органи управління підприємства
.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
АТ "УКРГАЗБАНК"
2) МФО банку
320478
3) поточний рахунок
26006208885
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
АТ "УКРГАЗБАНК"
5) МФО банку
320478

6) поточний рахунок
26006208885
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№
127.07.5929.13.0

21.08.2007

Державний комiтет України з
промислової безпеки, охорони
працi та гiрничного нагляду
(Держгiрпромнаг

Необмежена

Опис

Термiн дiї дозволу необмежений

Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря

Дата призначення особи
Прізвище, ім'я, по батькові
на посаду корпоративного особи, призначеної на посаду
секретаря
корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та
адреса електронної пошти
корпоративного секретаря

1

2

3

4

07.04.2011

07.04.2011

Муквич Любов Миколаївна

097 6085301, office@kaz.com.ua

Обрано на посаду корпоративного секретаря згiдно рiшення наглядової ради Товариства вiд
07.04.2011 року, протокол №1, на невизначений термiн у зв'язку з введенням посадової особи
корпоративного секретаря згiдно Статуту ПАТ "Конотопський арматурний завод". Додаткової
винагороди, крiм зарплати, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. досвiд роботи- ВАТ "Конотопський арматурний завод", економiст першої
категорiї, секретар правлiння стаж роботи 35 роки.

Опис

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Особи, якi на дату проведення
установчих зборiв Товариства були
акцiонерами ВАТ «Конотопський
арматурний завод»

вiдс

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

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

вiдсутнi

0

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ревякiн Олександр Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1950
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Пенсiонер, в органи управлiння не обирався
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 1р
9) Опис
Переобраний на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
28.04.2017 р. строком на 1 рiк. Представник акцiонера " Компанiя “CITRUSNIGHT SOLUTIONS
LP” (СIТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП)")
Обраний головою наглядової ради згiдно рiшення наглядової ради вiд 28.04.2017 року, протокол №
1 . Часткою в статутному капiталi товариства не володiє.
Повноваження голови наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Конотопський арматурний
завод" та положенням Про наглядову раду.
Голова Наглядової ради:
1) органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи,
затвердженого Наглядовою радою;
2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань,
органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
3) органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, якщо вони створенi, висування
членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж
собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства;
4) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради,
загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
5) пiдтримує постiйнi контакти з Генеральним директором та з iншими органами i посадовими
особами Товариства;
6) затверджує структурну схему адмiнiстративного управлiння та штатний розклад Товариства.
Крiм цього має право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї.
2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена
Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.

Голова наглядової ради зобов'язаний
1)дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради.
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом.
7) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї
незалежностi
8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Додаткова винагорода виплачена в розмiрi вiсьми мiнiмальних зарплат.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гужва Сергiй Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Технiчний директор ПАТ «Контопський арматурний завод»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.01.2017 1рiк
9) Опис
Призначений генеральним директором згiдно рiшення наглядової ради Товариства вiд 24.01.2017р.
Часткою в статутному капiталi товариства не володiє.
Повноваження Генерального директора визначенi Статутом ПрАТ "Конотопський арматурний
завод" та Положенням про виконавчий орган.
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
У своїй дiяльностi Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi,

органiзовує виконання їх рiшень, а також пiдконтрольний Загальним зборам, Наглядовiй радi та
Ревiзiйнiй комiсiї (Ревiзору). Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених
цим Статутом i законом.
Генеральний директор самостiйно, згiдно з вимогами чинного законодавства України, за
обов'язковим погодженням з Наглядовою радою Товариства та керуючись iнтересами Товариства
вирiшує всi питання його поточної дiяльностi вiдповiдно до цього Статуту, включно:
органiзовує дiяльнiсть Товариства;
забезпечує виконання планiв дiяльностi Товариства;
затверджує штатний розпис та посадовi оклади працiвникiв Товариства, встановлює форми,
показники, розмiри та строки їх заохочення (з обов'язковим попереднiм погодженням з
Наглядовою радою Товариства);
встановлює тарифи (цiни) на послуги, роботи, продукцiю Товариства;
подає на затвердження Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовiй радi рiчний звiт та баланс
Товариства;
подає на затвердження Наглядовою радою органiзацiйну структуру Товариства, його щорiчнi
плани та кошториси;
вирiшує всi iншi питання, передбаченi для керiвника Статутом Товариства i чинним
законодавством України.
Генеральний директор приймає рiшення одноосiбно i оформлює їх своїм наказом чи
розпорядженням.
Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi
представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини (видавати довiреностi, укладати договори,
контракти, угоди тощо) вiд iменi Товариства в межах своєї компетенцiї, а також видавати накази та
давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
До компетенцiї Генерального директора належить:
здiйснення поточного (оперативного) управлiння Товариства, органiзацiя його дiяльностi,
забезпечення виконання завдань Товариства, передбачених цим Статутом;
органiзацiя реалiзацiї робiт, послуг та продукцiї Товариства;
органiзацiя виконання комерцiйних програм, договiрних та позадоговiрних зобов'язань, що
виникають у Товариства;
забезпечення Товариства квалiфiкованими кадрами;
органiзацiя впровадження в роботу Товариства нових та прогресивних технологiй;
органiзацiя матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Товариства;
налагоджування економiчного, бухгалтерського та iнформацiйного забезпечення дiяльностi
Товариства;
впровадження нових прогресивних форм i методiв господарювання, створення органiзацiйних i
економiчних умов для високопродуктивної працi в Товариствi;
створення безпечних i сприятливих умов для роботи в Товариствi;
прийняття рiшень про притягнення до майнової та дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв
Товариства;
розпорядження майном Товариства в межах компетенцiї, встановленої Контрактом укладеним з
Головою Наглядової ради Товариства. Вiдкриття, переоформлення та закриття рахункiв у банках,
розпорядження коштами на рахунках у банках i у касi Товариства;Посади, якi обiймав протягом
п»яти рокiв: начальник ВТК, технiчний директор – представник керiвництва з якостi, заступник
генерального директора з маркетингу – технiчний директор ПАТ «Конотопський арматурний
завод».генеральний директор ПАТ «Конотопський арматурний завод».
виконання iнших функцiй щодо дiяльностi Товариства, передбачених чинним законодавством
України та цим Статутом.
Додаткову винагороду не отримує.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тарасенко Свiтлана Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
середньо-спецiальна
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
економiст ПЕВ ПАТ "КАЗ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 1
9) Опис
Переобрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 28.04.2017р., строком на 1 рiк. Володiє часткою в статутному капiталi товариства
0,000277%.
Додаткову винагороду не отримує.
Повноваження члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПрАТ "Конотопський арматурний
завод" та положенням Про Ревiзiйну комiсiю.
Повноваження та обов'язки: Контроль фiнансово-господарської дiяльнiстi Правлiння, бере участь у
перевiрках фiнансово- господарської дiяльностi товариства та у пiдготовцi звiтiв по результатах
перевiрок, у тому числi i для затвердження зборами акцiонерiв рiчних звiтiв i балансiв Засiдання
ревiзiйної комiсiї проводяться не рiдше двох разiв на рiк i визнаються правомочними, якщо на них
присутнi не менше двох членiв. У разi якщо голова ревiзiйної комiсiї не може бути присутнiм на
засiданнi, вiн передає свої повноваження одному з її членiв. Рiшення приймається бiльшiстю
голосiв. Зобов'язаний вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв якщо виникла
загроза iнтересам Товариства чи виявлено зловживання, допущенi посадовими особами.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пантелеєнко Вiктор Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**

1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник голови правлiня Київ-Днiпровського мїжгалузевого пiдприємства промислового
залiзничного транспорту.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 1
9) Опис
Переобраний на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд28.04.2017 р. строком на 1 рiк. Представник компанiї “CITRUSNIGHT SOLUTIONS
LP” (СIТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП) Не володiє часткою в статутному капiталi товариства
Повноваження члена наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Конотопський арматурний завод"
та положенням Про наглядову раду.
Член наглядової ради має право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї.
2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена
Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний
1)дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради.
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом.
7) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї
незалежностi;
8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Додаткова винагорода не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Нагядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кириченко Iрина Володимiрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ПАТ «Конотопський арматурний завод»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 1рiк
9) Опис
Обрана на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства
вiд 28.04.2017р. строком на 1 рiк. Представник компанiї “BELWOOD TRАDING LLP” (БЕЛВУД
ТРЕИДIНГ ЛЛП), 9LT.
Не володiє часткою в статутному капiталi товариства
Повноваження члена наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Конотопський арматурний завод"
та положенням Про наглядову раду.
Член наглядової ради має право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї.
2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена
Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний
1)дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради.
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом.
7) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї
незалежностi;
8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Додаткова винагорода виплачується в сумi однiєї мiнiмальної зарплати.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Побережна Оксана Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник голови правлiння Фермерського акцiонерко банку, заступник генерального директора
ПАТ – Директор представництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 1рiк
9) Опис
Переобрана на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 28.04.2017р. строком на 1 рiк. Представник компанiї “BELWOOD TRАDING LLP”
(БЕЛВУД ТРЕИДIНГ ЛЛП), 9LT.
Не володiє часткою в статутному капiталi товариства
Повноваження члена наглядової ради визначенi Статутом ПрАТ "Конотопський арматурний завод"
та положенням Про наглядову раду.
Член наглядової ради має право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї.
2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена
Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний
1)дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради.
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом.
7) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї

незалежностi;
8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Додаткова винагорода не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
корпоративний секретар
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Муквич Любов Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Конотопський арматурний завод", економiст першої категорiї, секретар правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.04.2011 невизначений
9) Опис
Обрано на посаду корпоративного секретаря згiдно рiшення наглядової ради Товариства вiд
07.04.2011 року, протокол №1, на невизначений термiн у зв'язку з введенням посадової особи
корпоративного секретаря згiдно Статуту ПрАТ "Конотопський арматурний завод".
Згiдно Положення про наглядову раду ПрАТ "Конотопський арматурний завод" функцiї секретаря
Наглядової ради виконує Корпоративний секретар, який не є членом Наглядової ради. В межах
наданих йому повноважень, корпоративний секретар:
1) за дорученням голови Наглядової ради повiдомляє всiх членiв Наглядової ради про проведення
чергових та позачергових засiдань Наглядової ради;
2) забезпечує Голову та членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю;
3) здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзовує пiдготовку
вiдповiдних вiдповiдей;
4) оформляє документи, виданi наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх
надання членам Наглядової ради та iншим посадовим особам органiв управлiння Товариства;
5) веде протоколи засiдань Наглядової ради;
6) iнформує всiх членiв Наглядової ради про рiшення, прийнятi Наглядовою радою шляхом
заочного голосування;
Додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скатинський Андрiй Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний консультант ТОВ «Перша факторингова компанiя» Член наглядової ради ПАТ "КАЗ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 1р.
9) Опис
Переобраний на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 28.04.2017р. строком на 1 рiк. Представник акцiонера ТОВ "Єврокапiталiнвест",
попереднi посади- Головний консультант ТОВ «Перша факторингова компанiя». Повноваження
члена наглядової ради були визначенi Статутом ПрАТ "Конотопський арматурний завод" та
положенням Про наглядову раду.
Повноваження члена наглядової ради були визначенi Статутом ПАТ "Конотопський арматурний
завод" та положенням Про наглядову раду.
Член наглядової ради має право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї.
2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена
Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний
1)дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради.
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом.
7) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї

незалежностi;
8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Додаткова винагорода виплачена в розмiрi однiєї мiнiмальної зарплати Посади: Головний
консультант ТОВ «Перша факторингова компанiя»
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пантелеєнко Олена Олегiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1987
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
економiст АТ «НК БАНК», економiст зовнiшньо-економiчної дiяльностi представництва в м.Києвi
ПАТ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 1
9) Опис
Переобрано на посаду голови ревiзiйної комiсiї Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ
"Конотопський арматурний завод" 28.04.2017р Володiє часткою в статутному капiталi товариства
0,71%. Обрана на строк вiдповiдно до Статуту ПрАТ.
Повноваження голови ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "Конотопський арматурний
завод" та положенням Про Ревiзiйну комiсiю.
Повноваження та обов'язки: Контроль фiнансово-господарської дiяльнiстi Правлiння, бере участь у
перевiрках фiнансово- господарської дiяльностi товариства та у пiдготовцi звiтiв по результатах
перевiрок, у тому числi i для затвердження зборами акцiонерiв рiчних звiтiв i балансiв Засiдання
ревiзiйної комiсiї проводяться не рiдше двох разiв на рiк i визнаються правомочними, якщо на них
присутнi не менше двох членiв. У разi якщо голова ревiзiйної комiсiї не може бути присутнiм на
засiданнi, вiн передає свої повноваження одному з її членiв. Рiшення приймається бiльшiстю
голосiв. Зобов'язаний вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв якщо виникла
загроза iнтересам Товариства чи виявлено зловживання, допущенi посадовими особами.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади: економiст зовнiшньоекономiчної дiяльностi представництва в м.Києвi ПрАТ.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Набойщикова Галина Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор ТзОВ «Геос-Львiв».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 1
9) Опис
Переобрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 28.04.2017 р. строком на 1 рiк. Володiє часткою в статутному капiталi товариства
0,0025%.
Додаткову винагороду не отримує.
Повноваження члена ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПрАТ "Конотопський арматурний
завод" та положенням Про Ревiзiйну комiсiю.
Повноваження та обов'язки: Контроль фiнансово-господарської дiяльнiстi Правлiння, бере участь у
перевiрках фiнансово- господарської дiяльностi товариства та у пiдготовцi звiтiв по результатах
перевiрок, у тому числi i для затвердження зборами акцiонерiв рiчних звiтiв i балансiв Засiдання
ревiзiйної комiсiї проводяться не рiдше двох разiв на рiк i визнаються правомочними, якщо на них
присутнi не менше двох членiв. У разi якщо голова ревiзiйної комiсiї не може бути присутнiм на
засiданнi, вiн передає свої повноваження одному з її членiв. Рiшення приймається бiльшiстю
голосiв. Зобов'язаний вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв якщо виникла
загроза iнтересам Товариства чи виявлено зловживання, допущенi посадовими особами.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пасiчнюк Наталiя Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**

1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головго бухгалтера ПАТ «КАЗ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2015 безстроково
9) Опис
Призначено на посаду головного бухгалтера 02.06.2015 року згiдно наказу №30-к. Була обрана на
строк вiдповiдно до Статуту ПАТ. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Винагороди крiм зарплати не отримувала.
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi Статутом та внутрiшнiми документами
товариства.
Головний бухгалтер пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами
Товариства, керує бухгалтерською службою, органiзує ведення бухгалтерського та податкового
облiку, до обов'язкiв також належить складання та надання мiсячної , квартальної та рiчної
фiнансової , податкової та статистичної звiтностi Товариства , а також звiтностi встановленої для
внутрiшнього користування.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлодiд Юрiй Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ «Тепловодпостач».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 1 рiк
9) Опис

Обраний на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства
вiд 28.04.2017 р. строком на 1 рiк. Представник компанiї “BELWOOD TRАDING LLP” (БЕЛВУД
ТРЕИДIНГ ЛЛП), 9LT.
Не володiє часткою в статутному капiталi товариства
Повноваження члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "Конотопський арматурний завод"
та положенням Про наглядову раду.
Член наглядової ради має право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї.
2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена
Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний
1)дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради.
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом.
7) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї
незалежностi;
8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Додаткова винагорода виплачується в сумi однiєї мiнiмальної зарплати.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шпак Володимир Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
.
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

фiзична особа – пiдприємець.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 3р
9) Опис
Обрано до Наглядової ради Товариства 28.04.2017р Представник акцiонера ТОВ
"Єврокапiталiнвест". фiзична особа – пiдприємець. не володiє часткою в статутному капiталi
товариства. Обрано на строк вiдповiдно до Статуту ПрАТ 3 роки Повноваження члена наглядової
ради були визначенi Статутом ПАТ "Конотопський арматурний завод" та положенням Про
наглядову раду.
Член наглядової ради має право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копiї.
2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена
Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний
1)дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;
4)особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради.
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом.
7) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї
незалежностi;
8) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Начальник юридичного вiддiлу
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

голова
наглядової ради

Ревякiн Олександр
Миколайович

.

0

0

0

0

0

0

генеральний
директор

Гужва Сергiй Вiкторович

.

0

0

0

0

0

0

член ревiзiйної
комiсiї

Тарасенко Свiтлана
Миколаївна

.

109

0.000277

109

0

0

0

член наглядової
ради

Пантелеєнко Вiктор
Михайлович

.

0

0

0

0

0

0

Член наглядової
ради

Кириченко Iрина
Володимiрiвна

.

0

0

0

0

0

0

корпоративний
секретар

Муквич Любов Миколаївна

.

551

0.001399

551

0

0

0

член наглядової
ради

Побережна Оксана
Володимирiвна

.

0

0

0

0

0

0

член наглядової
Скатинський Андрiй Юрiйович
ради

.

1000

0.0025

1000

0

0

0

голова ревiзiйної
комiсiї

Пантелеєнко Олена Олегiвна

.

281626

0.7148

281626

0

0

0

член ревiзiйної
комiсiї

Набойщикова Галина
Володимирiвна

.

500

0.001269

500

0

0

0

головний
бухгалтер

Пасiчнюк Наталiя
Володимирiвна

.

0

0

0

0

0

0

член наглядової
ради

Бiлодiд Юрiй Володимирович

.

0

0

0

0

0

0

Член наглядової
ради

Шпак Володимир
Володимирович

.

0

0

0

0

0

0

Усього

283786

0.72

283786

0

0

0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

SL13508

дв Великобританiя Сумська дв
Единбург вул.Саус Брiдж, буд.12
офiс 1

10734235

ТОВ "Еврокапiталiнвест"

35775250

79019 Україна Львівська дв м.Львiв
вул. Медова, будинок 9/9

Компанiя “BELWOOD TRАDING
LLP” (БЕЛВУД ТРЕИДIНГ ЛЛП),
9LT.

OC 389118

ECIV Великобританiя Київська дв м.
Лондон вул. Олд Стрiт, буд.1 офiс
372

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Компанiя “CITRUSNIGHT
SOLUTIONS LP” (СIТРУСНАЙТ
СОЛЮШНЗ ЛП

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

27.2466

10734235

0

10925271

27.7315

10925271

0

12732120

32.3178

12732120

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

вiдсутнi

0
34391626

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

0

0

0

87.2959

34391626

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

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

чергові

позачергові

X
28.04.2017
88.05
Перелiк питань проекту порядку денного:
(черговi)
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
5. Звiт Генерального директора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту.
6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк.
10. Припинення повноважень та вiдкликання Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень та вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Обрання Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання
цивiльно-правових договорiв з ними.
14. Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї.
Прийнятi рiшення:
По питанню №1: Обрати Головою Лiчильної комiсiї Муквич Любов Миколаївну, Членом Лiчильної
комiсiї Дем’яненко Свiтлану Iванiвну, Членом лiчильної комiсiї Пальоху Тетяну Володимирiвну.
По питанню №2:
1) Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, який визначений Наглядовою
радою Товариства (Протокол вiд 20.03.2017 року).
2) Постановити, що затверджуванi порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв дiйснi i є обов’язковими до
виконання для всiх зборiв акцiонерiв Товариства.
По питанню №3: Обрати Головою зборiв Ревякiна Олександра Миколайовича, Секретарем зборiв
Ракулу Вiкторiю Вiкторiвну.
По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь – до 10 хвилин;
спiвдоповiдь за попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням
ПIБ акцiонера або представника акцiонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин;
пропозицiї/зауваження надавати Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або
представника акцiонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.
По питанню №5: Затвердити звiт Генерального Товариства за 2016 рiк.
По питанню №6: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
По питанню №7: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
По питанню №8: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
По питанню №9: Чистий прибуток за 2016 рiк у розмiрi 3460 тис. грн. залишити у розпорядженнi
Товариства.
По питанню №10: Припинити повноваження та вiдкликати Наглядову раду Товариства у повному
складi, а саме: Голову Наглядової ради Ревякiна Олександра Миколайовича, Члена Наглядової ради
ТОВ "Єврокапiталiнвест", Члена Наглядової ради Пантелеєнка Вiктора Михайловича, Члена
Наглядової ради Побережну Оксану Володимирiвну, Члена Наглядової ради Скатинського Андрiя
Юрiйовича, Члена Наглядової ради Кириченко Iрину Володимирiвну, члена Наглядової ради Бiлодiд
Юрiя Володимировича.
По питанню №11: Припинити повноваження та вiдкликати Ревiзiйну комiсiю Товариства Голова
Ревiзiйної комiсiї Пантелеєнко Олену Олегiвну, Члена Ревiзiйної комiсiї Набойщикову Галину
Володимирiвну, Члена Ревiзiйної комiсiї Тарасенко Свiтлану Миколаївну.
По питанню №12: Обрати до Наглядової ради Товариства наступупних осiб: Ревякiна Олександра

Миколайовича (представник акцiонера " Компанiя “CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP” (СIТРУСНАЙТ
СОЛЮШНЗ ЛП)"), Шпак Володимира Володимировича представника акцiонера ТОВ
"Єврокапiталiнвест", Пантелеєнка Вiктора Михайловича (представник акцiонера " Компанiя
“CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP” (СIТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП)"), Побережну Оксану
Володимирiвну (представник акцiонера " Компанiя “BELWOOD TRАDING LLP” (БЕЛВУД
ТРЕИДIНГ ЛЛП)"), Скатинського Андрiя Юрiйовича (представник акцiонера ТОВ
"Єврокапiталiнвест"), Кириченко Iрину Володимирiвну (представник акцiонера " Компанiя
“BELWOOD TRАDING LLP” (БЕЛВУД ТРЕИДIНГ ЛЛП)"), Бiлодiд Юрiя Володимировича
(представник акцiонера " Компанiя “BELWOOD TRАDING LLP” (БЕЛВУД ТРЕИДIНГ ЛЛП)").
По питанню №13: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з
членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства пiдписати вiд iменi Товариства
договори з членами Наглядової Ради на перiод їх обрання.
По питанню №14: Обрати до Ревiзiйної комiсiї наступних акцiонерiв: Пантелеєнко Олену Олегiвну,
Набойщикову Галину Володимирiвну, Тарасенко Свiтлану Миколаївну.
По питанню №15: Обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Пантелеєнко Олену Олегiвну.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**
Опис

чергові

позачергові
X
08.04.2017
60.28

Перелiк питань проекту порядку денного:
(позачерговi)
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
5. Приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України «Про акцiонернi
товариства».
6. Про змiну типу Товариства. Визначення дати набрання чинностi рiшення про змiну типу
Товариства.
7. Про змiну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинностi рiшення про змiну
найменування Товариства.
8. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї. Визначення дати
набрання чинностi рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства.
9. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. Визначення дати набрання чинностi рiшення
про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством у ходi поточної
дiяльностi.
Прийнятi рiшення:
По питанню №1: Обрати Головою Лiчильної комiсiї Муквич Любов Миколаївну, Членом Лiчильної
комiсiї Дем’яненко Свiтлану Iванiвну, Членом лiчильної комiсiї Пальоху Тетяну Володимирiвну.
По питанню №2:
1) Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, який визначений Наглядовою
радою Товариства (Протокол вiд 20.03.2017 року).
2) Постановити, що затверджуванi порядок i спосiб засвiдчення бюлетенiв дiйснi i є обов’язковими до
виконання для всiх зборiв акцiонерiв Товариства.
По питанню №3: Обрати Головою зборiв Ревякiна Олександра Миколайовича, Секретарем зборiв
Ракулу Вiкторiю Вiкторiвну.
По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь – до 10 хвилин;
спiвдоповiдь за попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням
ПIБ акцiонера або представника акцiонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин;
пропозицiї/зауваження надавати Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або
представника акцiонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.
По питанню №5: Привести дiяльностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України «Про
акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року № 514-V.
По питанню №6: Змiнити тип товариства з Публiчного акцiонерного товариства на Приватне
акцiонерне товариство. Змiни набувають чинностi з дня державної реєстрацiї Статутних документiв.
По питанню №7: Змiнити найменування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД". Змiни набувають чинностi з дня державної реєстрацiї
Статутних документiв.
По питанню №8:
1. Внести змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ
АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" та затвердити нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД".
2. Уповноважити Генерального директора Товариства Гужву Сергiя Вiкторовича пiдписати вiд iменi
Товариства Статут у новiй редакцiї.
3. Доручити Генеральному директору Товариства Гужвi Сергiю Вiкторовичу здiйснити всi необхiднi
дiї щодо державної реєстрацiї Статутних документiв.
4. Змiни набувають чинностi з дня державної реєстрацiї Статутних документiв.
По питанню №9:
1. Внести змiни до внутрiшнiх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакцiях, а
саме: Положення про посадових осiб, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про
Наглядову Раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про загальнi
збори акцiонерiв Товариства, Принципи про корпоративне управлiння.
2. Змiни набувають чинностi з дня державної реєстрацiї Статутних документiв.
По питанню №10:
Попередньо, термiном на один рiк, до 08 квiтня 2018 року, схвалити значнi правочини, якi будуть
вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним Директором Гужвою Сергiєм Вiкторовичем, у
розмiрi до двохсот мiльйонiв гривень кожний. Характер значних правочинiв: для участi у тендерних та
iнших процедурах, укладання договорiв продажу та купiвлi товарно-матерiальних цiнностей,
виконання робiт, послуг та iнших правочинiв. Всi значнi правочини Генеральному Директору
Товариства Гужвi Сергiю Вiкторовичу здiйснювати за погодженням Наглядової ради Товариства.
Iнiцiатор зборiв- наглядова рада.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

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

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

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

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

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00, 591-04-40

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Дiяльнiсть центрального депозитарiю

Опис

Договiр № Е - 9283/п вiд 11.10.2013 року про обслуговування емiсiї
цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або
ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

24381627

Місцезнаходження

03150 Україна Київська . м.Київ вул.Черновоармiйська, будинок 65
офiс .410

Номер ліцензії або іншого документа на цей
АВ №4931120
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.09.2009

Міжміський код та телефон

044 289 10 70

Факс

044 289 10 70

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Договiр №17 вiд 13 .06.2010р. про вiдкриття рахункiв у цiнних
паперах власникам iменних цiнних паперiв, що дематерiалiзуються

Повне найменування юридичної особи або
Приватне пiдприємство аудиторська фiрма „ПрофАудитЕксперт”
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

31651407

Місцезнаходження

40004 Україна Сумська . м. Суми вул. Леваневського, 2/70

Номер ліцензії або іншого документа на цей
2796
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.12.2001

Міжміський код та телефон

0542 250484

Факс

0542 787788

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Договiр № 1/А вiд 09.01.2018р. на здiйснення аудиту фiнансової
звiтностi за 2017 рiк

Повне найменування юридичної особи або
Приватне акцiонерне товариство "Унiка"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20033533

Місцезнаходження

01103 Україна Київська д/в м.Київ вул.Кiквiдзе, 14В

Номер ліцензії або іншого документа на цей
АГ №569313
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

МТСБУ України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.11.2011

Міжміський код та телефон

(044) 22 56 000

Факс

(044) 22 56 002

Вид діяльності

Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власника
наземних транспортних засобiв

Опис

Генеральний договiр обов'язкового страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власника наземних транспортних засобiв
№019056/4420/0000010 вiд 11.11.2013 року

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4/18/1/10

Сумське
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000070429

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

39396572

9849143

100

13.05.2010

Опис

Дата видачi свiдоцтва 15 липня 2011 року.
Заявки до фондових бiрж щодо включення iменних цiнних паперiв ПАТ "Конотопський арматурний завод" до бiржових спискiв не надавались.
Протягом звiтного перiоду торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась.
Рiшення щодо додаткового випуску акцiй Товариством не приймалось.

XI. Опис бізнесу
01.04.1973 року наказом Мiнiстра хiмiчного та нафтогазового машинобудування №54
Конотопський арматурний завод включено в число дiючих пiдприємств головного управлiння
промислової арматури. ВАТ Конотопський арматурний завод" створене вiдповiдно до 4 спiльного
рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна по Сумськiй областi та органiзацiї
орендарiв Конотопського арматурного заводу згiдно з ДКМУ № 57-93 вiд 20.05.1993р. "Про
приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їхнiх структурних
пiдроздiлiв, зданих в аренду", та у вiдповiдностi з Порядком перетворення в процесi приватизацiї
державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства, затвердженим постановою КМУ № 686
вiд 07.12.92р. ВАТ "Конотопський арматурний завод", зареєстрований рiшенням Конотопської
мiської ради № 14 вiд 30.01.1996 року.
З метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про
акцiонернi товариства" на загальних зборах акцiонерiв ПАТ "Конотопський арматурний завод" вiд
08.04.2017 року (протокол №23) було прийняте рiшення про змiну найменування на приватне
акцiонерне товариство "Конотопський арматурний завод".
Важливих подiй розвитку (у тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) протягом
звiтного року не вiдбувалось.
Представництво ПАТ "Конотопський арматурний завод" в м.Києвi знаходиться за адресою м.Київ,
вул. Очакiвська, 5/6.
Змiни в органiзацiйнiй структурi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 288чол. Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 7 чол.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 210 чол.
Фонд оплати працi у 2016 р. склав 10286,5 тис.грн. Фонд оплати працi у 2017 р. склав 18300,9
тис.грн.
Розмiр фонду заробiтної плати збiльшився на 8014,4 тис.грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента, вiдсутня.
ПрАТ "КАЗ" до складу будь-яких об'єднань пiдприємств, не належить.
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами ПрАТ "КАЗ" не
проводить.
На загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 30.04.2013 р. було прийнято рiшення надати
керiвництву ПАТ "КАЗ" дозвiл на створення спiльних пiдприємств в Українi та за кордоном. Але
протягом 2017 року таких пiдприємств створено не було.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2017 рiк затвердженi наказами по Товариству.
Облiкова полiтика вiдповiдає всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної
фiнансової звiтностi за МСФЗ , згiдно якої:
Основнi засоби Об'єкти необоротних активiв вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан
Товариства по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченого зносу та будь-яких збиткiв вiд

знецiнення об'єкту. Первiсна вартiсть таких засобiв включає витрати, безпосередньо пов'язанi iз
придбанням активiв, i, по квалiфiкацiйним активам, капiталiзованi витрати за позиками. Для
об'єктiв, зведених господарським способом - собiвартiстю будуть визнанi всi витрати,
безпосередньо пов'язанi з веденням такого будiвництва та розподiленi накладнi витрати (матерiали,
заробiтна плата, амортизацiя обладнання, задiяного у будiвництвi та iн.).
Витрати на ремонт та обслуговування вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi витрати
були понесенi.
Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi для подальшого
використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються
як брухт.
Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв по
мiрi їх виникнення.
У вартiсть незавершеного будiвництва включенi аванси, виданi на капiтальне будiвництво i
придбання основних засобiв.
Вартiсть об'єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї
протягом строку корисного використання такого активу. Для всiх об'єктiв основних засобiв,
амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом.
Товариство оцiнює строк корисного використання основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець
кожного фiнансового року i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни
вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) "Облiкова
полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки".
Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та на
амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду.
Знецiнення активiв
Товариство оцiнює балансову вартiсть матерiальних та нематерiальних активiв на предмет
наявностi ознак знецiнення таких активiв. При оцiнцi на знецiнення активiв, якi не генерують
незалежнi грошовi потоки, такi активи вiдносяться до вiдповiдної одиницi, яка такi потоки генерує.
Наступнi змiни у вiднесення активiв до одиницi, яка генерує грошовi потоки, або ж розподiленнi
таких грошових потокiв у перiодах можуть мати суттєвий вплив на балансову вартiсть вiдповiдних
активiв.
Резерв на знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi
Товариство нараховує резерв на знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi виходячи
iз оцiнки Товариства можливостi стягнення заборгованостi з конкретних клiєнтiв. Якщо
вiдбувається зниження кредитоспроможностi будь-якого iз крупних клiєнтiв, або фактичнi збитки
вiд невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцiнки Товариства, фактичнi результати
можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок.
Якщо Товариство визначає, що не iснує об'єктивного пiдтвердження факту знецiнення конкретної
дебiторської заборгованостi, незалежно вiд суми, така дебiторська заборгованiсть включається до
категорiї дебiторiв iз близькими характеристиками кредитного ризику. Сукупнi заборгованiсть за
такими категорiями, в свою чергу, тестується на предмет знецiнення.
Характеристики кредитного ризику, вiдповiдно до яких вiдбувається групування дебiторської
заборгованостi, пов'язанi iз оцiнкою майбутнiх грошових потокiв, якi генеруються такою
заборгованiстю i в свою чергу залежать вiд здатностi боржника погасити заборгованiсть вiдповiдно
до погоджених умов.
Майбутнi грошовi потоки за групою дебiторiв, якi оцiнюються в сукупностi на предмет
знецiнення, визначаються iз договiрних грошових потокiв, поточних економiчних умов в цiлому,
строкiв виникнення дебiторської заборгованостi, досвiд Товариства по списанню такої
заборгованостi в минулому, кредитоспроможностi покупцiв, змiни умов оплати за договорами та
iнших обставин, якi, на думку Товариства, можуть вплинути на майбутнi грошовi потоки вiд такої
заборгованостi.
Змiни в економiцi, галузевiй специфiцi або ж у фiнансовому становищi окремих клiєнтiв можуть
мати наслiдком коригування величини резерву на знецiнення торгової та iншої дебiторської
заборгованостi, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi.

Оцiнка доходiв
Доходи вiд реалiзацiї визнаються у розмiрi справедливої вартостi винагороди i представляє собою
суму, що очiкується отримати (або вже отриману) за товари, роботи чи послуги, наданi в ходi
звичайної господарської дiяльностi, за вирахування очiкуваних повернень товарiв покупцями,
знижок та iнших аналогiчних вирахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть.
Судовi спори
Товариство використовує судження для оцiнки i визнання резервiв i розкриття умовних зобов'язань
вiдносно наявних судових розглядiв та iнших претензiй, якi очiкують рiшення шляхом мирного
врегулювання, захисту iнтересiв в судi або державного втручання, а також розкриття iнших
умовних зобов'язань. Судження пов'язанi з оцiнкою вiрогiдностi позитивного результату наявних
претензiй або виникнення зобов'язання, а також можливої величини резерву, необхiдного для
остаточного врегулювання. У зв'язку з невизначенiстю, властивiй процедурi оцiнки, фактичнi
витрати можуть вiдрiзнятися вiд нарахованих резервiв. Оцiнка величини нарахованих резервiв
може мiнятися у мiру отримання нової iнформацiї. Перегляд оцiнок величин нарахованих
зобов'язань може мати iстотний вплив на майбутнi операцiйнi результати.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання переглядаються на кожну звiтну дату i знижуються у
випадку, якщо стає очевидно, що не буде отриманий вiдповiдний прибуток до оподаткування.
Оцiнка вiрогiдностi включає судження, що ґрунтуються на очiкуваних результатах дiяльностi. Для
оцiнки вiрогiдностi реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв (зобов'язань) в майбутньому
використовуються рiзнi фактори, включаючи операцiйнi результати минулих рокiв, операцiйний
план, закiнчення термiну вiдшкодування податкових збиткiв i стратегiї податкового планування.
Якщо фактичнi результати вiдрiзняються вiд оцiнених, або цi оцiнки повиннi бути переглянутi в
майбутнiх перiодах, це може чинити негативний вплив на фiнансове положення, результат вiд
операцiй i потоки грошових коштiв. У випадку якщо величина визнання вiдстрочених податкових
активiв в майбутньому повинна бути зменшена, це скорочення буде визнано в звiтi про сукупний
дохiд.
Оренда
Оренда, за умовами якої, до Товариства перейдуть всi ризики i вигоди, пов'язанi iз правом
власностi на актив, буде класифiкуватися як фiнансова оренда. Iншi види оренди класифiкуються
як операцiйна оренда.
Витрати по операцiйнiй орендi вiдноситься на витрати рiвномiрно протягом термiну оренди
об'єкта.
Активи, отриманi на умовах фiнансової оренди, визнаються та вiдображаються у складi об'єктiв
основних засобiв по найменшiй iз: справедливiй вартостi об'єкта на дату придбання чи поточнiй
дисконтованiй вартостi майбутнiх мiнiмальних орендних платежiв.
Платiж за фiнансовою орендою розподiляється мiж фiнансовими витратами та погашенням суми
основного боргу щоб досягти постiйної ставки вiдсотка на залишок суми основного боргу.
Витрати за фiнансовою орендою включають у склад витрат на вiдсотки у звiтi про фiнансовi
результати.
Полiтика щодо амортизацiї об'єктiв основних засобiв, отриманих за фiнансовою орендою,
вiдповiдає загальнiй полiтицi нарахування амортизацiї на власнi об'єкти основних засобiв. Якщо за
умовами фiнансового лiзингу Товариство в кiнцi строку договору не отримує право власностi на
об'єкт, то строком амортизацiї буде менший iз строку дiї договору або строку корисного
використання.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активi вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi за вирахуванням нарахованої
сум нарахованої амортизацiї та резерву пiд знецiнення.
Самостiйно створенi нематерiальнi активи визнаються лише якщо вони створенi на стадiї розробки
(в розумiннi МСФО 38 "Нематерiальнi активи")
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання
активу. Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при появi ризикiв знецiнення.
Очiкуваний строк використання активу перевiряється на кiнець кожного звiтного перiоду. Змiна

строкiв корисного використання є змiною облiкових оцiнок i вiдображається перспективно.
Запаси
Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй iз вартостi придбання чи чистої
вартостi реалiзацiї.
При вiдпуску запасiв в продаж, виробництво та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за оцiнкою
ФIФО.
Вартiсть запасiв власного виробництва та вартiсть незавершеного виробництва включає вiдповiдну
долю загальновиробничих витрат.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
До складу грошових коштiв вiдносяться грошовi кошти на рахунках в банку, а також депозити до
запитання. До складу еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi високолiквiднi
фiнансовi вкладення, якi можуть бути легко конвертованi в грошовi кошти, зi строком погашення
не бiльше трьох мiсяцiв, вартiсть яких схильна до незначних коливань.
Фiнансовi iнструменти
Визнання фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан тодi i
тiльки тодi, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань щодо фiнансових iнструментiв.
Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Згiдно з МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" фiнансовi активи класифiкуються
у такi чотири категорiї: фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення, i
фiнансовi активи, якi утримуються на пiдприємствi для продажу. При первiсному визнаннi
фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс у разi, якщо це не iнвестицiї,
що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за угодою,
прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу. Коли Товариство стає стороною за
договором, то воно розглядає наявнiсть у ньому вбудованих похiдних iнструментiв. Вбудованi
похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, який не оцiнюється за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток у разi, якщо аналiз показує, що економiчнi
характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних
показникiв основного договору.
Товариство класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це
дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю наприкiнцi кожного фiнансового
року.
Усi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на "стандартних умовах" визнаються на дату
укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з
купiвлi або продажу на "стандартних умовах" - це купiвля або продаж фiнансових активiв, яка
вимагає поставки активу у строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на
певному ринку.
Фiнансовi активи, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Фiнансовий актив є фiнансовим активом, який переоцiнюється за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля
первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або
продаж на основi їхньої справедливої вартостi вiдповiдно до прийнятого управлiння ризиками або
iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до
здiйснення операцiї, визнаються у прибутках або збитках у мiру виникнення. Фiнансовi активи, якi
переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за
справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються у прибутках або збитках. У звiтному перiодi
таких активiв у Товариства не було.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або
визначуваними платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики
та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням

ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть
розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, i включає комiсiйнi,
якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи
i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та
нарахуваннi амортизацiї, визнаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод.
При первiсному визнаннi позики виданi облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв,
яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони
iстотно вiдрiзняються вiд процентної ставки за виданою позикою. Виданi позики оцiнюються за
амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж
справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до
отримання протягом строку, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з
урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, та будь-якого дисконту або
премiї при погашеннi.
Позики, строк погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан,
включаються до складу необоротних активiв.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається з врахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ) та
первiсно враховується по вартостi, яку повинен буде сплатити дебiтор. Торгiвельна та iнша
дебiторська заборгованiсть коригується на суму резерву пiд знецiнення. Резерв пiд сумнiвну
заборгованiсть створюється за наявностi об'єктивних свiдоцтв того, що компанiя не зможе
отримати заборгованiсть з врахуванням вихiдних умов. Ознаками того, що дебiторська
заборгованiсть знецiнена вважаються суттєвi фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть його
банкрутства, реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. У разi, коли дебiторська
заборгованiсть стає безнадiйною, вона списується за рахунок резерву пiд сумнiвну дебiторську
заборгованiсть. Оплата ранiше списаних сум визнається в складi доходiв перiоду.
Справедлива вартiсть
Очiкувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням
наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. Однак для iнтерпретацiї
маркетингових даних з метою оцiнки справедливої вартостi необхiдний квалiфiкований висновок.
Вiдповiдно, при оцiнцi не обов'язково зазначати суму, яку можна реалiзувати на iснуючому ринку.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки може мати значний вплив
на очiкувану справедливу вартiсть.
Очiкувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням
дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних методiв оцiнки на кiнець року; вона не
вказує на справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi
оцiнки не вiдображають нiяких премiй або знижок, якi могли б випливати з пропозицiї
одночасного продажу повного пакету певного фiнансового iнструменту Товариства. Оцiнка
справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових
потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, притаманних рiзним фiнансовим iнструментам, та
iнших факторiв.
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без спроб оцiнити
вартiсть очiкуваної ф'ючерсної угоди та вартiсть активiв i пасивiв, якi не вважаються фiнансовими
iнструментами. Крiм того, податкова рамiфiкацiя (розгалуженiсть) пов'язана з реалiзацiєю
нереалiзованих прибуткiв i збиткiв, може вплинути на оцiнку справедливої вартостi i тому не
враховувалася у цiй звiтностi.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Товариства мiстять грошовi кошти i еквiваленти
грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання та позики.
Протягом звiтного перiоду Товариство не використовувала фiнансових деривативiв, процентних
свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв.
Аванси виданi
Аванси виданi вiдображаються по фактичнiй вартостi за вирахуванням резерву пiд знецiнення.
Сума авансiв на придбання активу включається до його балансової вартостi при отриманнi
Товариством контролю над цим активом та при наявностi ймовiрностi того, що майбутнi
економiчнi вигоди, пов'язанi з ним, будуть отриманi Компанiєю. Iншi аванси списуються за

рахунок прибуткiв та збиткiв при отриманнi товарiв або послу, що вiдносяться до них. За наявностi
ознак того, що активи, товари та послуги, що вiдносяться до авансiв, не будуть отриманi,
балансова вартiсть авансiв пiдлягає списанню, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається
в складi прибуткiв та збиткiв. Аванси виданi вiдносяться до довгострокових активiв, коли товари
або послуги, за якi здiйснена оплата, будуть отриманi через один рiк i пiзнiше, або коли аванси
вiдносяться до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений до категорiї необоротних
активiв.
Статутний капiтал
Звичайнi акцiї класифiкуються у складi статутного капiталу. Витрати, безпосередньо пов'язанi з
випуском звичайних акцiй i опцiонiв, визнаються як зменшення капiталу, за вирахуванням
вiдповiдних податкiв.
Зобов'язання за дивiдендами
Зобов'язання по виплатi дивiдендiв визнаються у складi зобов'язань в перiодi, в якому дивiденди
затвердженi акцiонерами.
Прибуток на акцiю
Прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку (збитку), що вiдноситься на долю
звичайних акцiонерiв, на середньозважене число звичайних акцiй в обiгу.
Резерви та забезпечення наступних витрат та платежiв
Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслiдок певної подiї в минулому, має юридичнi або
добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для урегулювання яких з великою ймовiрнiстю,
знадобиться вiдтiк ресурсiв, що несуть у собi майбутнi економiчнi вигоди, i якi можна оцiнити з
великим ступенем надiйностi.
Iншi резерви
Iншi резерви вiдбиваються в балансi у випадках, якщо Товариство має юридичнi або фактичнi
зобов'язання, що виникли в результатi минулої подiї, i iснує вiрогiднiсть вiдтоку економiчних вигод
при виконаннi таких зобов'язань, а також сума резерву може бути надiйно визначена.
Операцiйнi та неоперацiйнi доходи та витрати
Операцiйнi доходи i витрати включають рiзнi види доходiв i витрат, що виникають в результатi
господарської дiяльностi Товариства.
Певнi доходи i витрати презентованi окремо вiд доходiв та витрат вiд операцiйної дiяльностi у
зв'язку з їх iстотнiстю i природою виникнення для повнiшого вiддзеркалення фiнансових
результатiв дiяльностi Товариства.
Визнання доходу
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або який
пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi
звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень товару покупцями,
знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть
("ПДВ").
Виручка вiд реалiзацiї матерiальних активiв вiдображається в звiтi про сукупний дохiд, коли
iстотна частина ризикiв i винагород вiд володiння такими активами перейшла до покупця, сума
виручки може бути надiйно визначена, та ймовiрне надходження до пiдприємства економiчних
вигод, пов'язаних з операцiєю, i витрати, понесенi або якi будуть понесенi в майбутньому по данiй
операцiї, можуть бути надiйно визначенi.
Виручка за контрактом на надання послуг вiдображається щодо стадiї завершення контракту.
Процентнi доходи визнаються в звiтi про фiнансовi результати за принципом нарахування,
виходячи з суми основного боргу i ефективної процентної ставки, яка дисконтує очiкуванi
майбутнi притоки грошових коштiв протягом термiну дiї фiнансового активу до залишкової
вартостi активу.
Визнання витрат
Витрати визнаються в звiтi про сукупний дохiд за принципом нарахування з урахуванням
ефективного доходу по зобов'язаннях.
Всi процентнi i iншi витрати по позикових засобах, що не вiдносяться безпосередньо до
придбання, будiвництва або виробництва активу, що вiдповiдає визначеним вимогам, списуються у

витрати по мiрi їх виникнення.
Фiнансовi доходи та витрати
Фiнансовi доходи та витрати включають в себе вiдсотковi витрати по позиковим коштам,
вiдсотковий дохiд вiд розмiщених коштiв.
Витрати по позиковим коштам, якi вiдносяться до активiв, для створення яких необхiдний значний
промiжок часу, капiталiзується у складi таких активiв. Всi iншi вiдсотковi та iншi витрати по
позиковим коштам вiдносяться на витрати з використанням ефективної вiдсоткової ставки.
Вiдсотковi доходи визнаються по мiрi нарахування за ефективною ставкою доходностi активу.
Основними видами дiяльностi є виробництво нафтогазопромислового обладнання, виробництво
сталевої трубопроводної арматури високого тиску, гарячих штамповок та вiдливок.
Конкуренти НГВО
ВАТ «Станкомаш», м.Челябiнськ
ВАТ « Завод Сiбнафтогазмаш», м.Тюмень
ПАТ «Уралмашзавод», м.Екатерiнбург
ТОВ «Ремстанкомаш»,м. Екатеринбург
ФДУП «Воронiжський механiчний завод iм..Хрунiчева» м.Воронiж
ВАТ «Азнафтохiммаш», м.Баку
ВАТ «АК «Корвет», м.Курган
ТОВ «НВП «Нафтогаздеталь» м.Воронiж
ТОВ «Уралнафтомаш», м. Челябiнськ
ВАТ «Нафтопроммаш», м.Тюмень
ТОВ «Югокамський машибудiвний завод», пос.Югокамський,
ВАТ «Воткинський завод» м.Воткинськ
ВАТ «Завод нафтогазового обладнання «Техновек» м.Воткiнськ, Удмуртiя
ТОВ «Завод нафтогазового обладнання», м.Харкiв
Конкуренти сталевої труб арматури висого тиску
ТОВ ТД РосАрмПоставка м.Белгород
ВАТ «Пензенський завод трубопровiдної арматури» м. Пенза
ТОВ «Нафтогазкомплект», м.Москва
ТОВ «ПромАрм», м.Пенза
Концерн «Союзенерго», м.Новомосковськ, Дн-ська обл..
Конкуренти ковальско-механ деталей
- ТОВ «Лозовськiй ковальско-механiчний завод», м.Лозова
- ПАТ Стрийський завод –ковальсько- пресового обладнання, м.Стрий
- ТОВ ТД «КОНСТАР» м.Кривiй Рiг
- ТОВ «Армада-С», м.Дг-ськ
Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв: ВАТ "Електрометалургiйний завод
Днiпроспецсталь" iм. А.Н.Кузьмiна; ТОВ ТГ "Содружество" м. Днiпропетровськ; ТОВ «Такт»
м.Днiпропетровськ, ТОВ «Ольга» м.Харкiв, ТОВ «Iзолiтсервiс» м.Київ, ТОВ «Юкойл»
м.Запорiжжя.ТОВ «Експомет-Плюс» м.Харкiв, ТОВ «Iзолiтсервiс» м.Київ, ТОВ «Юкойл»
м.Запорiжжя, ТОВ ВКФ «Сталькомплект» м.Київ.
Протягом звiтного року вiдбулось придбання пiдприємством матерiальних та нематерiальних
активiв на суму 1287 тис.грн. Розмiр вибуття матерiальних та нематерiальних активiв склав 139
тис.грн.
Правочини мiж Товариством i власниками iстотної участi, членами наглядової ради, генеральним

директором не укладались.
У звiтному роцi первiсна вартiсть основних засобiв становила 52234 тис. грн., знос -38753 тис. грн.
Ступiнь зносу за станом на 31.12.2017 року становить 74%.
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства: нестабiльнiсть внутрiшнього ринку.
В 2017 роцi сплачено штрафних санкцiй на суму 428 тис.грн., в тому числi штрафи, пенi за
несвоєчасне перерахування ПДВ – 241 тис.грн., пеня 3% рiчних двократне перевищення дог.
велич. потужностi електроенергiї – 28 тис.грнштраф згiдно Постанови Управлiння працi 159
тис.грн.
Реальними джерелами фiнансування програм 2017року могли бути як власнi кошти так i залученi.
Основнi iнвестицiйнi витрати направленi на забезпечення конкурентоспроможностi продукцiї. Це
технiчне переозброєння виробництва, модернiзацiя i реконструкцiя,
впровадження енергозберiгаючих технологiй, комплексна програма управлiння якiстю, органiзацiя
i впровадження системи автоматизованого управлiння затратами.
Вартiсть укладених договорiв складає 148742,1 тис. грн.
Реалiзацiя продукцiї складає 153002,0 тис. грн.

Нарощування обсягiв виробництва за рахунок залучення iнвестицiй та розширення зовнiшнiх
ринкiв збуту продукцiї.
Протягом звiтного року дослiджень та розробок пiдприємство не проводило.
Судових справ, по яких має бути розкрита iнформацiя, немає
вiдсутня

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

12929

13044

0

0

12929

13044

будівлі та споруди

10843

10314

0

0

10843

10314

машини та
обладнання

1964

1957

0

0

1964

1957

транспортні
засоби

68

721

0

0

68

721

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

54

52

0

0

54

52

2. Невиробничого
призначення:

451

437

0

0

451

437

будівлі та споруди

433

420

0

0

433

420

машини та
обладнання

3

2

0

0

3

2

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

15

15

0

0

15

15

13380

13481

0

0

13380

13481

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Термiни та умови користування основними засобами - звичайнi, згiдно їх технологiчних
особливостей та законодавства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року складає
52234 тис. грн. Сума нарахованого зносу 38753 тис.грн.
Орендованих основних засобiв Товариство не має. Первiсна вартiсть всiх основних засобiв на
початок звiтного року складала 51073 тис.грн., сума нараховано зносу вiдповiдно 37693 тис.грн.
Опис
Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного року – 73,8%, на кiнець року – 74,2 %.
Первiсна вартiсть основних засобiв першої групи на кiнець звiтного року складає 33946 тис. грн.
машин та обладнання- 15865тис.грн., транспортних засобiв- 1186 тис.грн., iнших ОЗ- 1237тис.грн.
Сума нарахованого зносу , вiдповiдно по групах 23212 тис. грн., 13906 тис. грн., 465 тис. грн., та
1170 тис. грн.. Обмежень у використаннi майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

38219

25953

Статутний капітал
(тис. грн.)

9849

9849

9849

9849

Скоригований
статутний капітал

(тис. грн)
Опис

Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв
та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з
урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал Вимоги частини третьої
статтi 155 Цивiльного кодексу України дотримано. Зменшення статутного капiталу не
вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

913

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

913

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

1483

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

800

X

X

Інші зобов’язання та
забезпечення

X

34299

X

X

Усього зобов’язань та
забезпечень

X

37495

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Опис:

До iнших зобов'язань вiднесено: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги 23791 тис. грн.; заборгованiсть з оплати працi –905 тис. грн. , поточна кредиторська
заборгованiсть за одержаними авансами - 62 тис.грн., за страхування – 257 тис.грн.,
забезпечення на оплату вiдпусток 13-ої з/плати – 2179 тис.грн., iншi – 7105 тис.грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

Вартість
активів
Найменування Гранична емітента
Дата
уповноваженого сукупна
за даними
№
прийняття
органу, що
вартість
останньої
з/п
рішення
прийняв
правочинів
річної
рішення
(тис.грн) фінансової
звітності
(тис. грн)

1

1

2

08.04.2017

3

загальнi збори
акцiонерiв

4

200000

5

47205

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

6

7

8

423.68

укладання
договорiв
продажу та
купiвлi
товарноматерiальних
цiнностей,
виконання
робiт, послуг
та iнших
правочинiв.

11.04.2017

Дата розміщення
Веб-сай
особливої
товариства
інформації в
якому
загальнодоступній
розміщен
інформаційній
інформац
базі даних Комісії

9

www.kaz.co

Опис:

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 08 квiтня 2017 року, протокол №23. Було прийнято рiшення
попередньо, термiном на один рiк, до 08 квiтня 2018 року, схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством, а саме,
Генеральним Директором Гужвою Сергiєм Вiкторовичем, у розмiрi до двохсот мiльйонiв гривень кожний. Характер значних
правочинiв: для участi у тендерних та iнших процедурах, укладання договорiв продажу та купiвлi товарно-матерiальних цiнност
виконання робiт, послуг та iнших правочинiв. Всi значнi правочини Генеральному Директору Товариства Гужвi Сергiю Вiкторов
здiйснювати за погодженням Наглядової ради Товариства. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй складає 23747981 або це є 60,28
Рiшення прийнято одноголосно.Вартiсть активiв складає 47205 тис.грн., гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 2000
тис.грн. Спiввiдношення граничнох сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансово
звiтностi у вiдсотках складає 423,68%.

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

24.01.2017

25.01.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

08.04.2017

11.04.2017

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

08.04.2017

11.04.2017

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

28.04.2017

03.05.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

28.04.2017

03.05.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

28.04.2017

29.11.2017

Відомості про зміну типу акціонерного
товариства

28.04.2017

29.11.2017

Відомості про зміну типу акціонерного
товариства

28.04.2017

05.12.2017

Відомості про зміну типу акціонерного
товариства

28.04.2017

05.12.2017

Відомості про зміну типу акціонерного
товариства

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

Приватне пiдприємство аудиторська
фiрма «ПрофАудитЕксперт»
31651407
40004, м. Суми, вул. Леваневського,
2/70
2796 26.12.2001

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

вiдс. . . .

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

2796
04.03.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

із застереженням
.

Номер та дата договору на проведення аудиту

1/А
09.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

28.03.2018

16.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

16.04.2018
23000

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ
Приватного пiдприємства
Аудиторської фiрми «ПрофАудитЕксперт»
щодо рiчної фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства «Конотопський арматурний завод» за 2017рiк
Адресат
Аудиторський звiт складено для акцiонерiв та управлiнського персоналу ПАТ «Конотопський арматурний завод» для
подання до НКЦПФР.
Вступний параграф
Аудиторами аудиторської фiрми, приватного пiдприємства „ПрофАудитЕксперт”, яка здiйснює свою дiяльнiсть у
вiдповiдностi з законом України „Про аудиторську дiяльнiсть”, на пiдставi свiдоцтва № 2796 про внесення до реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги одноособово, виданого згiдно рiшення Аудиторської
палати України вiд 26.12.2001р. № 105 проведена перевiрка фiнансової звiтностi ПрАТ „Конотопський арматурний
завод”, що складається з балансу станом на 31 грудня 2017 року, звiту про фiнансовi результати та звiтiв про рух
грошових коштiв, та про власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою (надалi разом – «фiнансова звiтнiсть»).
Концептуальна основа фiнансової звiтностi,- загального призначення, що грунтується на вимогах мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.
Основнi вiдомостi про емiтента
Повна назва емiтента Приватне акцiонерне товариство «Конотопський арматурний завод»
Органiзацiйно-правова форма Приватне акцiонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00218331
Державна реєстрацiя Виконавчим комiтетом конотопської мiської ради 31.01.1996р.
Юридична адреса та мiсцезнаходження 41600 Сумська обл. м. Конотоп вул. Вирiвська, 60
Телефони 05447 23 201 05447 23 201
Основнi види дiяльностi Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у. Виробництво
iнших кранiв i клапанiв, Кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя.
Заявлений статутний капiтал в засновницьких документах Зареєстрований статутний капiтал 9849143,0грн.
Опис характеру аудиторської перевiрки Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Приватного
акцiонерного товариства «Конотопський арматурний завод» за перiод дiяльностi: з 01/01/2017 по 31/12/2017, а саме:
вiдповiднiсть iнформацiї у фiнансовiй звiтностi облiковим даним, положенням облiкової полiтики, та концептуальнiй
основi у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутних послуг, якi прийнятi в якостi нацiональних за рiшенням Аудиторської палати України №122/2 вiд 18/04/2003.
Стандарти вимагають дотримання етичних принципiв, планування i здiйснення аудиторської перевiрки з метою
одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудитори, у вiдповiдностi до вимог Цивiльного Кодексу України, Закону України «Про акцiонернi товариства» та
професiйної етики, не пов’язанi майновими iнтересами з товариством та з його акцiонерами.
До аудиторських процедур належить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, котрi стосуються пiдготовки та
достовiрного подання фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, котрi вiдповiдають обставинам, а
не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю товариства.
Аудиторами проведено дослiдження шляхом тестування обгрунтованостi сум i iнформацiї розкритих у фiнансовiй
звiтностi, проведено оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку i суттєвих попереднiх оцiнок здiйснених
управлiнським перосналом протягом звiтного перiоду.
ПрАТ «Конотопський арматурний завод» веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв
своєї дiяльностi в натуральних одиницях, в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i
взаємопов’язаного їх вiдображення.
Пiд час проведення аудиторської перевiрки було встановлено, що фiнансова звiтнiсть товариства за 2017рiк складена
на пiдставi облiкових даних, зведених у вiдповiдних облiкових регiстрах, облiкова iнформацiя вiдображена на пiдставi
первинних документiв.
Бухгалтерський облiк товариства ведеться з урахуванням вимог закону України «Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16/07/1999 № 996-ХIV (iз змiнами та доповненнями).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з концептуальною основою
МСФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює розробку, впровадження, застосування внутрiшнього
контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, яка не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства та помилок, вибiр, застосування облiкової полiтики, а також, облiкових оцiнок, якi є

вiдповiдними в даних обставинах. Вiдповiдальнiсть за ефективнiсть системи облiку та внутрiшнього контролю також
покладається на керiвництво суб’єкта господарювання.
Вiдповiдальнiсть аудиторiв
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi, на пiдставi проведеної аудиторської
перевiрки. Вiдповiдальнiсть аудитора визначена Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» та мiжнародними
стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутних послуг, в т.ч. стандартом № 200
«Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту», що
прийнятi в якостi Нацiональних за вiдповiдним рiшенням Аудиторської Палати України. При проведеннi перевiрки,
аудитором були врахованi вимоги чинного законодавства України щодо методологiї ведення бухгалтерського облiку, а
також вимоги iнших нормативних актiв.
Аудитором дотриманi вiдповiднi етичнi принципи, стосовно того, щоб планування i проведення аудиту було
спрямовано на одержання обгрунтованої впевненностi, щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок та
викривлень.
Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка надає обґрунтовану впевненiсть для висловлення думки вiдносно
фiнансових звiтiв ПрАТ«Конотопський арматурний завод» за 2017рiк, а аудиторськi докази є достатнiми i
прийнятними для формування пiдстав для висловлення модифiкованої аудиторської думки. У зв’язку з властивими
аудиту обмеженнями: вибiрковим характером перевiрки та фактом неучастi аудитора в iнвентаризацiї активiв та
зобов’язань, слiд врахувати можливiсть iснування невиявлених розбiжностей, якi не були предметом оцiнки аудитора.
Висновок. Думка iз застереженням
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питання, зазначеного у наступному параграфi «Пiдстави для
висловлення думки iз застереженням», фiнансовi звiти справедливо вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий
стан Приватного акцiонерного товариства «Конотопський арматурний завод» на 31 грудня 2017року, та результати
дiяльностi, рух коштiв за звiтний 2017 рiк.
Пiдстави для висловлення думки iз застереженням
Мала мiсце несуттєва помилка у вiдображеннi поточної заборгованостi по розрахунках з бюджетом на початок звiтного
2017 року (розбiжнiсть iз сумою, вiдображеною у звiтi про фiнансовий стан на 31.12.2016р. становить 7,0тис.грн.)
Розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi
та iнформацiї у примiтках до неї
Необоротнi активи: Балансова вартiсть: нематерiальних активiв на звiтну дату (31.12.2017р.) 40тис.грн., основних
засобiв: 13481тис.грн., що вiдповiдає облiковим даним. Визнання основних засобiв здiйснюються у вiдповiдностi з
критерiями визнання. Для всiх об'єктiв основних засобiв, амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Рiвень
зносу основних засобiв 74,19%
У структурi ОЗ переважну частку складають будiвлi i споруди; машини та обладнання. Детальна iнформацiя стосовно
основних засобiв розкрита у примiтках до звiтностi.
Протягом звiтного року основнi засоби не переоцiнювались.
Запаси: Придбанi запаси зараховуються на баланс по їх первиннiй вартостi, тобто, по собiвартостi, яка складається з
усiх витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням, та доведенням до стану, в якому вони придатнi до подальшого
використання. Виробничi запаси на звiтну дату 7131тис.грн., залишки у незавершеному виробництвi 3568тис.грн.,
залишок готової продукцiї на дату балансу 12068тис.грн.
Облiк дебiторської заборгованостi за товари, роботи та послуги, в цiлому, здiйснюється з урахуванням нормативних
вимог. Зазначена сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 30363тис.грн. Заборгованiсть за
виданими авансами 1153тис.грн.. Довгострокової дебiторської заборгованостi немає.
Облiк грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється у вiдповiдностi до:
- iнструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах, що
затверджена Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12/11/2003 № 492 (зi змiнами та доповненнями);
- положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, що затверджено Постановою Правлiння
Нацiонального банку України вiд 15/12/2004 № 637 (зi змiнами та доповненнями). Залишок коштiв на дату балансу
3603тис.грн. (всi на банкiвських рахунках) Вiдхилень не виявлено.
Зобов’язання: на думку аудитора, в суттєвих аспектах, iнформацiя про зобов’язання товариства вiдповiдно розкрита на
основi даних бухгалтерського облiку. Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, що виникла внаслiдок минулих
подiй i погашення якої, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв товариства.
Поточнi зобов’язання на дату балансу:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 23791тис.грн.;
- поточнi зобов’язання з авансiв одержаних - 62тис.грн.;
- по розрахункам з бюджетом - 1483тис.грн.;
- зi страхування - 257тис.грн.;
- з оплати працi - 905тис.грн.;
Поточнi забезпечення- 2179т.грн.
Iнформацiя про власний капiтал розкрита на основi облiкових даних. Статутний капiтал товариства 9849143грн.
розподiлено на 39396572 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Статутний капiтал сформовано повнiстю.
Iнформацiя про середньорiчну кiлькiсть акцiй, розмiр чистого прибутку(збитку) на одну акцiю, наводиться у "Звiтi про
фiнансовi результати", роздiл III "Розрахунок прибутковостi акцiй". Резервний капiтал товариства сформовано в сумi

1498тис.грн.; нерозподiлений прибуток на дату балансу -26872 тис.грн.
Стосовно фiнансового результату дiяльностi пiдприємства, аудитор вважає, що iнформацiя, в цiлому, вiдповiдає
облiковим даним. Чистий доход вiд реалiзацiї товарiв, послуг становить 171514тис.грн., визнаються доходи згiдно
критерiїв визнання,- пiд час збiльшення активiв або зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання власного
капiталу. Собiвартiсть реалiзованих товарiв (робiт, послуг) 145773тис.грн., iншi операцiйнi доходи 1082тис.грн.,
адмiнiстративнi витрати 6511тис.грн.,- також в суттєвих аспектах, вiдповiдають облiковим даним. Фiнансовий
результат дiяльностi- прибуток в сумi 12266тис.грн.
Вартiсть чистих активiв товариства, розрахована за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи +
Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i
платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
На кiнець 2017 року цей показник становить 38219тис.грн., що суттєво бiльше за розмiр статутного капiталу, вимоги
третьої частини ст.155 Цивiльного Кодексу України не порушено.
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА
240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»)
В ходi проведення аудиторської перевiрки, плануючи i здiйснюючи аудит вiдповiдно до принципу професiйного
скептецизму, розглянуто можливiсть випадкiв шахрайства, в т.ч.: навмисних викривлень, якi є результатом неправдивої
фiнансової звiтностi та викривлень, якi є результатом привласнення активiв. При цьому факт здiйснення аудиту може
дiяти як запобiжний засiб, але аудитор не несе (i не може нести) вiдповiдальнiсть за запобiгання шахрайству або
помилки.
Iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства було здiйснено в
ходi проведення аудиторскої перевiрки. Фактiв викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства виявлено не
було.
Вiдомостi про аудиторську фiрму
Найменування Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Профаудитексперт»
Код ЄДРПОУ 31651407
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають
аудиторськi послуги Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають
аудиторськi послуги
№2796 вiд 26.12.2001 року
Номер i дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи
контролю якостi №2796 вiд 04.03.2013р
Мiсцезнаходження 40004, м. Суми, вул. Леваневського, буд. 2, кв. 70
Телефон, факс:
E-mail: (0542) -25-04-84, факс 78-77-88
nataaudit@rambler.ru
Поточний рахунок 26004010018059 в А-банк. МФО 307770
Аудит фiнансової звiтностi ПрАТ «Конотопський арматурний завод» здiйснено на пiдставi договору вiд 09 сiчня 2018р.
№ 1/А. Предметом даного договору визначено - перевiрка фiнансової звiтностi ПрАТ «Конотопський арматурний
завод» з метою висловлення незалежної професiйної думки у формi аудиторського звiту стосовно вiдповiдностi
фiнансової звiтностi за 2017рiк концептуальнiй основi, облiковим даним, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi
вiдображення результатiв господарювання за вказаний вище термiн.
Аудитор: Жилавий I.I.
Директор:
ПП АФ „ПрофАудитЕксперт”: Гаврилюк Н.В.
16.04.2018р.
.
.
.
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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

2017

2

1

2

2016

1

0

3

2015

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): вiдс.

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): вiдс.

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація

Ні

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його
у новiй редакцiї. Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства. попереднє
схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством у ходi поточної
дiяльностi.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада

Ні

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства

вiдс.

Інше (зазначити)

.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх
непроведення

.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина
їх непроведення

.

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

7

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

1

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

1

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

0

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

не проводила

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

7

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

комiтети не створювались

Інші (запишіть)

.

Оцiнка не проводилась
.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

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)

Склад та розмiр винагороди
визначається Загальними зборами
акцiонерiв

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): вiдс.

X

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

вiдс.

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X
Положення про нарахування та
виплату дивiдендiв, положення
про фонди

Інше (запишіть):

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які

Так

Так

Так

Так

Так

володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

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
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

вiдс.

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)

Припинення надання послуг
аудитором

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

Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

вiдс.

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

вiдс.

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
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

Інше (запишіть): вiдс.

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
Не визначились

X

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

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Конотопський арматурний завод"

Територія

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ 5910400000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

00218331

230
28.99

258

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

41600, Сумська, Конотопський, Конотоп,
Вирiвська, будинок 60

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

V

Актив

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

64

40

39

первісна вартість

1001

308

318

176

накопичена амортизація

1002

244

278

137

Незавершені капітальні інвестиції

1005

27

11

31

Основні засоби:

1010

13121

13266

19020

первісна вартість

1011

50644

51821

53399

знос

1012

37523

38555

34379

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

12

12

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

4

0

29

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

13228

13329

34171

Запаси

1100

18070

22760

16275

Виробничі запаси

1101

2319

7124

1999

Незавершене виробництво

1102

2700

3568

1975

Готова продукція

1103

13051

12068

11502

Товари

1104

0

0

799

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

I. Необоротні активи

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

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

9355

27542

4917

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1151

1184

1815

з бюджетом

1135

0

246

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

62

33

420

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

900

3302

20

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

900

3302

20

Витрати майбутніх періодів

1170

9

17

1

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

700

63

1057

Усього за розділом II

1195

30247

55148

24910

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

43475

68477

59081

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

9849

9849

9849

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

20235

Додатковий капітал

1410

0

0

7238

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1477

1477

2462

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

14183

26482

-1673

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

Усього за розділом I

1495

25509

37808

38111

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

2001

2001

1201

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

2001

2001

1201

Короткострокові кредити банків

1600

370

0

2450

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

10840

23976

3967

за розрахунками з бюджетом

1620

673

1415

1073

за у тому числі з податку на прибуток

1621

75

1046

0

за розрахунками зі страхування

1625

151

231

380

за розрахунками з оплати праці

1630

478

708

830

за одержаними авансами

1635

2999

74

6102

за розрахунками з учасниками

1640

7

7

7

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

195

2179

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

252

78

4960

Усього за розділом IІІ

1695

15965

28668

19769

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними

1700

0

0

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

43475

43477

59081

Примітки

У вiдповiдностi до вимог Порядку подання фiнансової
звiтностi, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України №419 з 1 сiчня 2012 року Товариство складає
фiнансову звiтнiсть згiдно з положеннями Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог
Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського
облiку затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв
України № 73 вiд 07 лютого 2013 року (Iз змiнами i
доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв
України № 627 вiд 27 червня 2013 року), у межах чинного
законодавства, нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв
України та мiжнародних стандартiв.
Об'єкти необоротних активiв вiдображаються у звiтi про
фiнансовий стан Товариства по первiснiй вартостi за
мiнусом накопиченого зносу та будь-яких збиткiв вiд
знецiнення об'єкту.
Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй
iз вартостi придбання чи чистої вартостi реалiзацiї.
При вiдпуску запасiв в продаж, виробництво та iншому
вибуттi оцiнка їх здiйснюється за оцiнкою ФIФО.
Вартiсть запасiв власного виробництва та вартiсть
незавершеного виробництва включає вiдповiдну долю
загальновиробничих витрат.
Товариство визнає фiнансовi активи та фiнансовi
зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi,
коли вони стають стороною контрактних зобов'язань щодо
фiнансових iнструментiв. Фiнансовi активи та
зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з використанням
принципу облiку по iсторичнiй вартостi за виключенням
iнвестицiй, що пiдлягають оцiнцi за справедливою
вартiстю через прибутки або збитки, та iнвестицiй, що є в
наявностi для продажу.

Керівник

Гужва Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер

Пасiчнюк Наталiя Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Конотопський арматурний завод"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00218331

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

153002

99152

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 126861 )

( 84314 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

26141

14838

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1840

1433

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 6862 )

( 4180 )

Витрати на збут

2150

( 2089 )

( 1285 )

Інші операційні витрати

2180

( 4128 )

( 6638 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

14902

4168

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

766

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 18 )

( 148 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(2)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

14884

4784

збиток

2295

(0)

( 6320 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

2585

852

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

12299

3932

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

12299

3932

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

106793

61848

Витрати на оплату праці

2505

18301

10287

Відрахування на соціальні заходи

2510

4026

2263

Амортизація

2515

1205

1197

Інші операційні витрати

2520

8965

18723

Разом

2550

139290

94318

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

39396572

39396572

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

39396572

39396572

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.31218

0.09981

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.31218

0.09981

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

вiдс.

Керівник

Гужва Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер

Пасiчнюк Наталiя Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Конотопський арматурний завод"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00218331

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

164072

115178

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

247

214

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

74

3198

Надходження від повернення авансів

3020

57

17

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

7

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

119

28

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 124299 )

( 87358 )

Праці

3105

( 14518 )

( 9817 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 3935 )

( 4537 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 16040 )

( 15595 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 1615 )

( 1157 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 7986 )

( 7927 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 6439 )

( 6511 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 181 )

( 75 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 424 )

(3)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 898 )

( 1065 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4274

192

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

916

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 1287 )

( 455 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-1287

465

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

100

Інші надходження

3340

0

800

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

370

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 215 )

( 654 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

( 25 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-585

121

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

2402

774

Залишок коштів на початок року

3405

900

126

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

3302

900

Примітки

вiдс.

Керівник

Гужва Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер

Пасiчнюк Наталiя Володимирiвна
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2018 | 01 | 01
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"Конотопський арматурний завод"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00218331

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

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

вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів

3552

0

0

0

0

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

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

0

X

0

X

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

3200

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

вiдс.

Керівник

Гужва Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер

Пасiчнюк Наталiя Володимирiвна

Дата(рік
Приватне акцiонерне товариство "Конотопський арматурний
завод"

Підприємство

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Нео
(непокритий
к
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

1

2

3

4

5

6

7

Залишок на
початок року

4000

9849

0

0

1477

14269

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

-86

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

9849

0

0

1477

14183

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

12299

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

Вилучення

4275

0

0

0

0

0

частки в капіталі
Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

-143

0

143

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

12299

Залишок на
кінець року

4300

9849

0

0

1477

26482

Представлена фiнансова звiтнiсть за 2017 р.
звiтностi, що повнiстю вiдповiдає МСФЗ та мiс
звiтах та примiтках до фiнансової

Примітки
Керівник

Гужва Сергiй Вiкто

Головний бухгалтер

Пасiчнюк Наталiя Воло
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Конотопський арматурний завод"

Територія

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ 5910400000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

00218331

288
28.99

291

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

вулиця Вирiвська, буд.60, м. Конотоп,
Сумська обл., 41600

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

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

V

Актив

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

64

40

39

первісна вартість

1001

308

318

176

накопичена амортизація

1002

244

278

137

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

31

Основні засоби:

1010

13380

13481

19020

первісна вартість

1011

51073

52234

53399

знос

1012

37693

38753

34379

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

15052

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

4

0

29

Гудвіл

1050

0

0

0

Гудвіл при консолідації

1055

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

Інші необоротні активи

1090

34

34

0

Усього за розділом I

1095

13482

13555

34171

Запаси

1100

18077

22767

16275

Виробничі запаси

1101

2326

7131

1999

Незавершене виробництво

1102

2700

3568

1975

Готова продукція

1103

13051

12068

11502

Товари

1104

0

0

799

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

I. Необоротні активи

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

II. Оборотні активи

Векселі одержані

1120

0

0

405

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

11397

30363

4917

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1139

1153

1815

з бюджетом

1135

0

247

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1829

3954

420

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1029

3603

20

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

1029

3603

20

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

1

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

173

72

1057

Усього за розділом II

1195

33644

62159

24910

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

47126

75714

59081

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

9849

9849

9849

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

20235

Додатковий капітал

1410

0

0

7238

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1498

1498

2462

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

14606

26872

-1673

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Пасив

I. Власний капітал

Інші резерви

1435

0

0

0

Неконтрольована частка

1490

0

0

0

Усього за розділом I

1495

25953

38219

38111

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1615

1713

1201

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

0

резерв незароблених премій

1533

0

0

0

інші страхові резерви

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

1615

1713

1201

Короткострокові кредити банків

1600

370

0

2450

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

9758

23791

3967

за розрахунками з бюджетом

1620

706

1483

1073

у тому числі з податку на прибуток

1621

75

1046

0

за розрахунками зі страхування

1625

152

257

380

за розрахунками з оплати праці

1630

579

905

830

за одержаними авансами

1635

2461

62

6102

за розрахунками з учасниками

1640

7

7

7

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

195

2179

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

5330

7098

4960

Усього за розділом IІІ

1695

19558

35782

19769

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

47126

75714

59081

Примітки

вiдс.

Керівник

Гужва.С.В.

Головний бухгалтер

Пасiчнюк Н.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Конотопський арматурний завод"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00218331

(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

171514

113390

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

145773

99418

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

0

0

Валовий:
прибуток

2090

25741

13972

збиток

2095

0

0

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1082

680

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 6511 )

( 3691 )

Витрати на збут

2150

( 2089 )

( 1285 )

Інші операційні витрати

2180

( 3242 )

( 5281 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

14981

4395

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

66

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 116 )

( 235 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

14865

4226

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

2599

852

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

12266

3374

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

12266

3374

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

2470

12266

3374

неконтрольованій частці

2475

0

0

Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480

12266

3374

неконтрольованій частці

2485

0

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

123287

74817

Витрати на оплату праці

2505

20152

11525

Відрахування на соціальні заходи

2510

4434

2470

Амортизація

2515

1233

1229

Інші операційні витрати

2520

8274

19132

Разом

2550

157380

109173

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

39396572

39396572

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

39396572

39396572

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.31135

0.08564

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.31135

0.08564

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

вiдс.

Керівник

Гужва С.В.

Головний бухгалтер

Пасiчнюк Н.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Конотопський арматурний завод"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00218331

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

174227

122530

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

10138

8410

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

74

3198

Надходження від повернення авансів

3020

57

17

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

21

37

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

284

134

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 142098 )

( 101262 )

Праці

3105

( 15828 )

( 10852 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 4275 )

( 4851 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 16385 )

( 16039 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 1615 )

( 1157 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 8231 )

( 8151 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 6539 )

( 9731 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 181 )

( 75 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 424 )

(3)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

( 1169 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 1244 )

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4446

75

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

916

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 1287 )

( 455 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-1287

461

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

800

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

370

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 215 )

( 654 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

( 25 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-585

121

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

2574

657

Залишок коштів на початок року

3405

1029

372

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

3603

1029

Примітки

ВIДС.

Керівник

Гужва С.В.

Головний бухгалтер

Пасiчнюк Н.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"Конотопський арматурний завод"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00218331

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

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

3522

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

3523

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення)

3553

X

X

X

X

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

3554

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань

3560

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

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

3561

за розрахунками з бюджетом

3562

за розрахунками зі страхування

3563

за розрахунками з оплати праці

3564

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

Сплачений податок на прибуток

3580

X

X

Сплачені відсотки

3585

X

X

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

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

3200

X

X

необоротних активів

3205

X

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

X

X

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів

3225

X

X

Надходження від погашення позик

3230

X

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

X

X

Інші надходження

3250

X

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

X

необоротних активів

3260

X

X

Виплати за деривативами

3270

X

X

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання

3280

X

X

()

дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі

3290

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

X

X

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

3300

X

X

Отримання позик

3305

X

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

X

X

Інші надходження

3340

X

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X

Погашення позик

3350

X

X

Сплату дивідендів

3355

X

X

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

X

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

X

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

X

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

X

Інші платежі

3390

X

X

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

X

X

Примітки

вiдс.

Керівник

Гужва.С.В.

Головний бухгалтер

Пасiчнюк Н.В.

Дата(рік
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Конотопський арматурний
завод"
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.
Належить власникам материнської компанії
Стаття

1

Код
рядка зареєстрований капітал у додатковий резервний
капітал
дооцінках
капітал
капітал

нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

неоплачений вил
капітал
ка

2

3

4

5

6

7

8

Залишок на
початок року

4000

9849

0

0

1498

14692

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

-86

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

9849

0

0

1498

14606

0

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

4100

0

0

0

0

12266

0

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові
різниці

4113

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4215

0

0

0

0

0

0

прибутку, належна
до бюджету
відповідно до
законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в
капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної вартості
акцій

4280

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж)
неконтрольованої
частки в дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

12266

0

Залишок на кінець
року

4300

9849

0

0

1498

26872

0

Примітки

вiдс.

Керівник

Гужва С.В.

Головний бухгалтер

Пасiчнюк Н.В

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПРИМIТКИ ДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Конотопський арматурний завод» за 2017 рiк станом на 31 грудня 2017 року
(в тисячах українських гривень)
Примiтка 1.Товариство та його дiяльнiсть
Приватне акцiонерне товариство «Конотопський арматурний завод» (далi - ПрАТ «Конотопський
арматурний завод», товариство).
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 00218331.
Мiсцезнаходження товариства: 41600, Сумська обл., мiсто Конотоп, вул. Вирiвська, будинок 60.
Приватне акцiонерне товариство «Конотопський арматурний завод» є юридичною особою
приватного права згiдно законодавства України, створено вiдповiдно до положень Цивiльного
кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України «Про господарськi товариства»,
«Про цiннi папери та фондову бiржу», та iнших нормативно-правових актiв. Публiчне акцiонерне
товариство «Конотопський арматурний завод» є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного
товариства «Конотопський арматурний завод» вiдповiдно до вимог Закону України «Про
акцiонернi товариства». Товариство є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства
«Конотопський арматурний завод». Приватне акцiонерне товариство «Конотопський арматурний
завод» є правонаступником Публiчного акцiонерного товариства «Конотопський арматурний
завод».
Засновниками товариства виступили особи, якi на дату проведення установчих зборiв Товариства
були акцiонерами Публiчного акцiонерного товариства «Конотопський арматурний завод».
Згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства», положень Цивiльного кодексу України,
Господарського кодексу України та рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства «Конотопський арматурний завод» вiд 08.04.2017року та наказу №71 вiд
04.05.2017року з 28.04.2017року було змiнено тип товариства, та вiдповiдно змiнено назву
пiдприємства Публiчне акцiонерне товариство «Конотопський арматурний завод» на Приватне
акцiонерне товариство «Конотопський арматурний завод».
Предметом дiяльностi товариства, згiдно статистичних даних є (КВЕД):
Код КВЕД 28.14 Виробництво iнших кранiв i клапанiв;
Код КВЕД 28.99 Виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н. в. i. у.
(основний);
Код КВЕД 25.50 Кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя;
Код КВЕД 25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв.
Статутний капiтал Товариства складає 9849 тис. грн. Статутний капiтал подiлено 39396572
(тридцять дев'ять мiльйонiв триста дев’яносто шiсть тисяч п'ятсот сiмдесят двi) простих iменних
акцiй номiнальною вартiстю 0,25 (нуль цiлих двадцять п'ять сотих) гривнi кожна (акцiя є
неподiльною у бездокументарнiй формi iснування).
Приватне акцiонерне товариство «Конотопський арматурний завод» складає фiнансову звiтнiсть
вiдповiдно до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за адресою: 41600, Сумська обл.,
Конотопський р-н, м.Конотоп, вул.Вирiвська, будинок 60.
2. Iдентифiкацiя та основа для складання фiнансової звiтностi
Дана фiнансова звiтнiсть складена на основi iсторичної вартостi. Фiнансова звiтнiсть представлена
у гривнях, всi суми округленi до найближчої тисячi, без десяткових знакiв, окрiм роздiлу IV Звiту
про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк, який складено у гривнях.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(далi – МСФЗ). Датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року.
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi облiкових даних ПрАТ «Конотопський арматурний

завод» та його дочiрньої компанiї, вiдповiдним чином скоригованих i перекласифiкованих для
представлення згiдно з МСФЗ. Термiн «дочiрня компанiя» використовується у цьому звiтi для
визначення компанiй та iнших суб’єктiв господарської дiяльностi, в яких товариство володiє,
прямо чи опосередковано, бiльш нiж половиною прав голосу або iншим чином може контролювати
їх фiнансову i операцiйну полiтику з метою здобуття економiчних вигод.
Ця фiнансова звiтнiсть є консолiдованою фiнансовою звiтнiстю. Вона включає фiнансову звiтнiсть
ПрАТ «Конотопський арматурний завод» та його дочiрньої компанiї ТОВ «Тепловодпостач»,
частка в статутному капiталi якого складає 100%, що дорiвнює 12тис.грн.
Фiнансова звiтнiсть дочiрньої компанiї пiдготовлена за той самий звiтний перiод, що i звiтнiсть
материнської компанiї з застосуванням однакової облiкової полiтики для всiх компанiй. Всi
внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi прибутки, що виникають в результатi
здiйснення операцiй всерединi групи, повнiстю виключенi. Дивiдендiв товариство не отримували.
Функцiональною валютою ведення бухгалтерського облiку є гривня (надалi – грн.). Фiнансова
звiтнiсть представлена в тисячах українських гривень (далi – тис. грн.), якщо не зазначено iнше.
Станом на 31/12/2017 ПрАТ «Конотопський арматурний завод» має 1 (одну) дочiрню компанiю.
Найменування дочiрньої компанiї, частка в статутному капiталi, собiвартiсть iнвестицiй станом на
31/12/2017, тис. грн.:
ТОВ «Тепловодпостач» - 100%, 12тис.грн.
3. Економiчне середовище в якому товариство здiйснює свою дiяльнiсть.
Упродовж 2017 року спостерiгалося суттєве погiршення економiчної ситуацiї, що було обумовлено
веденням вiйськових дiй на сходi України та низьким зовнiшнiм попитом на фонi накопичених
макроекономiчних дисбалансiв у попереднi роки.
Серед факторiв, що обумовлювали економiчнi тенденцiї в 2017 роцi, були:
-вiйськовi дiї на сходi України та розрив мiжрегiональних зв’язкiв унаслiдок анексiї АР Крим;
-низький зовнiшнiй попит унаслiдок гальмування економiчного зростання країн – основних
торговельних партнерiв;
-ускладненi торговельнi вiдносини з Росiйською Федерацiєю;
-зниження купiвельної спроможностi населення внаслiдок зменшення реальних доходiв населення;
-погiршення фiнансових результатiв пiдприємств, звуження кредитної активностi,
- скорочення державного фiнансування та високий рiвень невизначеностi.
У зв'язку з полiтичною та фiнансовою кризою, якi спричинили девальвацiю нацiональної валюти, в
Українi спостерiгається зростання напруженостi серед населення, падiння рiвня життя та проблеми
в фiнансових вiдносинах.
Всi вищеперелiченi зовнiшнi фактори негативно впливають на дiяльнiсть товариства та
породжують значнi сумнiви у здатностi товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi в майбутньому.
4. Плани щодо безперервної дiяльностi.
Товариство складає фiнансову звiтнiсть на основi принципу безперервностi. Управлiнський
персонал не має намiрiв лiквiдувати товариство чи припинити дiяльнiсть. Станом на 31 грудня
2017 року управлiнським персоналом було здiйснено оцiнку, згiдно з якою товариство буде в
подальшому здiйснювати свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi. Управлiнському
персоналу не вiдомо про суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами, крiм наявностi в
Українi полiтичної та економiчної кризи, якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi
товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Основнi припущення, що стосуються майбутнього та основнi джерела невизначеностi оцiнок на
кiнець звiтного перiоду, якi становлять значний ризик спричинити суттєве коригування балансової
вартостi активiв та зобов’язань в наступному фiнансовому роцi.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал здiйснював попереднi оцiнки впливу
невизначених майбутнiх подiй на окремi активи та зобов’язання. Такi попереднi оцiнки базуються
на iнформацiї, яка наявна на дату фiнансової звiтностi, тому фактичнi результати у майбутньому
можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Можливого суттєвого впливу iнших майбутнiх подiй на
оцiнку активiв та зобов’язань управлiнський персонал не виявив.

5. Суттєвi облiковi судження та оцiнки, основнi принципи облiкової полiтики
Суттєвi облiковi судження та оцiнки, що використовуються при пiдготовцi цiєї фiнансової
звiтностi, представленi нижче.
5.1. Основнi засоби.
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи):
•будiвлi, споруди i передавальнi пристрої;
•машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка);
•транспортi засоби;
•iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
•iншi основнi засоби.
Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає
цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються); будь-якi витрати, якi
безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан,
необхiдний для експлуатацiї; попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об’єкта та
вiдновлення територiї, зобов’язання за якими товариство на себе бере.
Товариство, станом на 01/01/2012 року (дату переходу на МСФЗ) використало iсторичну вартiсть
основних засобiв, як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
Товариство, при необхiдностi, може здiйснювати переоцiнку основних засобiв. Якщо балансова
вартiсть активу збiльшиться в результатi переоцiнки, збiльшення визнається в iншому сукупному
доходi та накопичується у власному капiталi пiд назвою «Капiтал у дооцiнках». Зменшення
балансової вартостi активу вiдобразиться в iншому сукупному доходi, якщо буде мати мiсце
кредитове сальдо дооцiнки щодо цього активу. Якщо кредитового сальдо дооцiнки недостатньо, то
зменшення балансової вартостi активу визнається через прибуток (збиток). Дооцiнка, що входить
до власного капiталу об'єкта основних засобiв, що використовується, переноситься на
нерозподiлений прибуток частинами в розмiрi рiзницi мiж амортизацiєю, що базується на
переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що базується на первiснiй вартостi
активу. У разi, якщо актив вибуває з використання або лiквiдується сума дооцiнки цього активу, що
залишилась, переноситься прямо на нерозподiлений прибуток.
Витрати на поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати у мiру здiйснення. Вартiсть
замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, якi були замiненi,
списуються.
На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi основних засобiв.
Якщо такi ознаки зменшення корисностi iснують, керiвництво переглядає балансову вартiсть своїх
активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».
Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв i
балансової вартостi цих активiв i визнаються в звiтi про фiнансовi результати.
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу
протягом термiну їх експлуатацiї:
Групи основних засобiв Залишковi термiни експлуатацiї, роки
Будинки та споруди 20-40
Машини та обладнання 7-20
Транспортнi засоби 5-20
Iнструменти, прилади, iнвентар 5-10
Iншi основнi засоби 12
Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу – це розрахункова сума, яку б товариство отримало в даний
час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан i перiод використання об'єкту
основних засобiв були такими, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли товариство
має намiр використовувати актив до кiнця перiоду його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть
такого активу дорiвнює нулю.
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного
методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
5.2. Нематерiальнi активи.
З метою визначення облiкового пiдходу до нематерiальних активiв ПрАТ «Конотопський

арматурний завод» керується МСБО 38 «Нематерiальнi активи». Визначаючи, згiдно з яким
стандартом слiд розглядати актив, що об'єднує нематерiальнi i матерiальнi елементи, товариство
застосовує судження, щоби оцiнити, який елемент є суттєвiшим. Наприклад, комп'ютерне
програмне забезпечення для верстата, який управляється комп'ютером i не може функцiонувати без
цього конкретного програмного забезпечення, є невiддiльною частиною пов'язаного з ним
апаратного забезпечення, тому його розглядають як основний засiб. Так само оцiнюють операцiйну
систему комп'ютера. В тих випадках коли програмне забезпечення не є невiддiльною частиною
пов'язаного з ним основного засобу, то його розглядають як нематерiальний актив. Товариство
визнає iдентифiкований актив, якщо вiн
а) може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд суб'єкта
господарювання i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або
разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, незалежно вiд
того, чи має суб'єкт господарювання намiр зробити це, або
б) виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони
бути переданi або вiдокремленi вiд суб’єкта господарювання або ж вiд iнших прав та зобов'язань.
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй,
враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого
збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного
використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод
нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в
оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв. Нематерiальнi
активи з невизначеними термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй,
враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого збитку вiд знецiнення.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або
вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу,
що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт
про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, не
готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi будьяких ознак можливого знецiнення. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i
збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку
збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
В тих випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу
(генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його
вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка
була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд
знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в
прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому
випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi.
Майбутнi економiчнi вигоди, якi надходять вiд нематерiального активу, можуть включати дохiд вiд
продажу продукцiї чи послуг, скорочення витрат або iншi вигоди, якi є результатом використання
активу товариством.
5.3. Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухоме майно, яким товариство володiє для здобуття доходу вiд
здачi його в оренду або вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих цiлей, i яке саме товариство
не займає. Первiсна оцiнка проводиться за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю.
Подальша оцiнка здiйснюється за моделлю iсторичної вартостi.
Критерiї, що застосовуються товариством для вiддiлення iнвестицiйної нерухомостi вiд
нерухомостi, зайнятою власником (основнi засоби):
-частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збiльшення капiталу, та
частку, яка утримується для використання в основнiй дiяльностi товариства, можна продати
окремо;
-якщо такi частки не можна продати окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо

тiльки незначна, не бiльше 30%, її частка утримується для використання в основнiй дiяльностi.
6.4. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Незавершеними капiтальними iнвестицiями є вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не
завершене. Амортизацiя на цi активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.
Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть будiвельних робiт, суму iнжинiрингових
робiт, iншi прямi витрати та загальновиробничi витрати.
По закiнченню будiвництва актив буде переведено у вiдповiдну групу основних засобiв.
Амортизацiя буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до
використання.
Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в складi запасiв.
Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як iнвестицiйна нерухомiсть.
5.4. Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли
товариство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi
здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього
фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть
наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з
урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Станом на кожну звiтну дату товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що
кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської
заборгованостi зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звiтний
перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це
зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання зменшення
корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сторнування не
повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала б амортизована
вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування. Резерв пiд зменшення
корисностi дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi
iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi товариства.
5.5. Запаси.
Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв
включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час
доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В
Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з двох
величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв (уцiнки)
вiдображається з одночасним визнаннями збиткiв. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного
виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i
вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на пiдставi нормативної виробничої
потужностi.
Вартiсть рекламних запасiв вiдноситься на витрати в момент придбання. Собiвартiсть одиниць
запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної
собiвартостi.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж, або у разi iншого вибуття, їх списання з балансу
товариства здiйснюється за таким методом:
- при вiдпуску запасiв у виробництво, для виконання робiт, надання послуг i реалiзацiї готової
продукцiї – за методом ФIФО;
- у разi продажу товарiв i нелiквiдних матерiалiв – за методом ФIФО;
- при продажу великогабаритних товарiв, що мають номер заводу-виробника - за iдентифiкованою
вартiстю.
Матерiали та iншi допомiжнi матерiали, утримуванi для виробництва запасiв, не списуються
частково нижче собiвартостi, якщо очiкується, що готова продукцiя, виготовлена з них, буде
реалiзована за собiвартiстю або вище вiд собiвартостi. Проте, коли падiння цiни на матерiали
указує на те, що собiвартiсть готової продукцiї буде вищою за чисту вартiсть реалiзацiї, матерiали

частково списуються до їх чистої вартостi реалiзацiї. За таких обставин вiдновлювана собiвартiсть
матерiалiв буде найкращою наявною оцiнкою чистої вартостi їх реалiзацiї.
5.6. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли
товариство не використовує їх в господарськiй дiяльностi, керiвництво має твердi намiри їх
продати протягом одного року з дати класифiкацiї, ймовiрнiсть продажу висока, актив чи група
можуть бути негайно проданi в поточному станi. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та
групи вибуття оцiнюються по найменшiй з двох величин – балансовiй вартостi чи справедливiй
вартостi за виключенням затрат на продаж.
Доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi облiковуються окремо вiд доходiв та витрат вiд
дiяльностi, що продовжується. Результат, за виключенням податкiв, вiдображається в звiтi про
сукупнi доходи та витрати.
Основнi засоби та нематерiальнi активи, якi класифiкуються як необоротнi активи, утримуванi для
продажу, не амортизуються.
Станом на 31/12/2017 у ПрАТ «Конотопський арматурний завод» таких активiв не має.
6.8. Грошi та їх еквiваленти.
Кошти на депозитних рахунках з термiном погашення бiльше 3 мiсяцiв вiдображається в звiтностi
як поточнi фiнансовi iнвестицiї, з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв – як iншi довгостроковi
фiнансовi iнвестицiї.
6.9. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.
Облiковою полiтикою товариства передбачено, що iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються
за методом участi в капiталi. Асоцiйованою компанiєю є компанiя, на яку товариство здiйснює
суттєвий вплив, як правило, така ситуацiя передбачає володiння вiд 20% до 50% прав голосу.
Суб’єкт господарювання втрачає суттєвий вплив на об’єкт iнвестування, коли вiн втрачає
повноваження брати участь у прийняттi рiшень щодо фiнансових та операцiйних полiтик цього
об’єкта iнвестування. Втрата суттєвого впливу може вiдбуватися зi змiною або без змiни
абсолютних чи вiдносних прав власностi. У разi втрати суттєвого впливу товариство оцiнює i
визнає iнвестицiї за справедливою вартiстю. Рiзниця мiж балансовою вартiстю iнвестицiї на
момент втрати суттєвого впливу i її справедливою вартiстю визнаються в складi прибуткiв чи
збиткiв. Якщо частка товариства в збитках асоцiйованої компанiї рiвна або перевищує її частку в
цiй асоцiйованiй компанiї, товариство не визнає подальшi збитки, крiм випадкiв, коли вона узяла
на себе зобов'язання або здiйснила платежi вiд iменi асоцiйованої компанiї.
6.10. Фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, визнаються коли товариство стає стороною за договором
у вiдношеннi таких активiв. Первiсна їх оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю, до якої
додаються витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання фiнансових активiв.
Змiни справедливої вартостi вказаної категорiї фiнансових активiв вiдображаються в iншому
сукупному доходi (та, вiдповiдно, у власному капiталi) у тому перiодi, у якому вони виникли. Якщо
зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнано в iншому
сукупному доходi та є об’єктивне свiдчення зменшення корисностi активу, кумулятивний збиток,
який був визнаний в iншому сукупному доходi, виключається з власного капiталу i визнається у
прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї в сумi, яка дорiвнює рiзницi мiж
вартiстю його придбання i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд
зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у прибутку чи збитку.
Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструмента, класифiкованого як
доступний для продажу, збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно пов’язаним iз подiєю,
що має мiсце пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то збиток вiд зменшення
корисностi сторнується i визнається у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення корисностi
iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, визнанi в прибутку чи збитку, не сторнуються.
6.11. Iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли товариство стає стороною за договором
щодо таких активiв.
Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо

вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою вартiстю
з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду
товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть iнвестицiй, утримуваних
до погашення, зменшилася. При наявностi об’єктивних свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд
зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як
рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх
грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд
зменшення корисностi за iнвестицiями, утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi
папери) визначається як рiзниця мiж їх балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю попередньо
оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка.
Ця рiзниця визнається витратами звiтного перiоду.
Зменшення корисностi фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибутку або збитку у мiру їх виникнення в
результатi однiєї або бiльше подiй («збиткових подiй»), що вiдбулися пiсля первинного визнання
фiнансового активу i що впливають на суми або термiни розрахункових майбутнiх грошових
потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або з групами фiнансових активiв, якщо данi збитки
можна оцiнити з достатньою мiрою точностi. Якщо товариство визначає, що не iснує об'єктивних
ознак зменшення корисностi для фiнансового активу, що оцiнений на iндивiдуальнiй основi,
незалежно вiд того, є актив iндивiдуально iстотним чи нi, вiн включається в групу фiнансових
активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику i ця група оцiнюється на предмет
зменшення корисностi на колективнiй основi.
Основними факторами, якi враховує товариство при оцiнцi фiнансового активу на предмет його
знецiнення, є прострочений статус, значнi фiнансовi труднощi контрагента, погiршення
платоспроможностi та iншi, що здiйснюють негативний вплив на контрагента.
Якщо в подальшому сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може
бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення корисностi (як,
наприклад, пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), ранiше визнаний збиток вiд знецiнення
сторнується. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву
пiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування i пiсля визначення
остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум вiдображається через прибутки.
6.12. Забезпечення.
Забезпечення визнаються тодi, коли товариство має поточне юридичне або конструктивне
зобов’язання, яке виникло у результатi минулих подiй i ймовiрно, що для погашення цього
зобов’язання потрiбне використання ресурсiв, котрi втiлюють у собi певнi економiчнi вигоди та
розмiр таких зобов’язань можна достовiрно оцiнити.
Забезпечення створюються товариством для вiдшкодування наступних (майбутнiх) витрат:
- виплату вiдпусток працiвникам;
- виплату 13-ої заробiтної плати
Залишок забезпечення переглядається кожний рiк станом на 31 грудня i у разi потреби коригується
(збiльшується, зменшується).
6.13. Умовнi зобов'язання та умовнi активи.
Умовнi зобов’язання не визнаються в Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але
розкриваються в примiтках до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв коли ймовiрнiсть
вiдтоку ресурсiв у результатi погашення є незначною. Умовний актив не визнається у
Консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан), але розкривається у примiтках до фiнансової
звiтностi у тому випадку, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигод.
6.14. Оренда.
Якщо товариство є орендарем за угодою про операцiйну оренду, оренднi платежi визнаються як
витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Якщо товариство є орендарем за угодою
про фiнансову оренду, на початку строку оренди визнаються активи та зобов’язання, що
дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони меншi
за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка
визначається на початку оренди. Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленнi

теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних платежiв, є припустима ставка вiдсотка при орендi. В
подальшому мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та
зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод
протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на
залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi плати вiдображаються як витрати в тих перiодах, у
яких вони понесенi.
Необоротнi активи, отриманi за договором фiнансової оренди, облiковуються вiдповiдно до МСБО
16 «Основнi засоби» або МСБО 38 «Нематерiальнi активи».
6.15. Доходи та витрати.
Виручка визнається в тому випадку, коли отримання економiчних вигiд оцiнюється як ймовiрне, i
якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд дати здiйснення платежу. Виручка
оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї або за вартiстю винагороди, що
належить до отримання, з врахуванням визначених в договорi умов платежу, за виключенням
податкiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається в момент передачi ризикiв та вигiд вiд володiння
товаром покупцевi. У разi, коли товариство погоджується доставити вантаж до певного мiсця,
виручка визнається в момент передачi вантажу покупцевi в обумовленому мiсцi.
Виручка вiд надання послуг визнається в момент завершення робiт.
Процентний дохiд та витрати за всiма фiнансовими iнструментами, що оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, та фiнансовими активами, доступними для продажу, визнаються з
використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Процентний дохiд включається до складу
фiнансових доходiв в Консолiдованому звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд).
Дивiденди визнаються в момент встановлення права товариства на їх отримання (за рiшенням
власникiв).
Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, оцiнюється за прямолiнiйним
методом протягом строку оренди.
Витрати за позиками включають сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi товариством у зв’язку з
отриманням позик. Витрати за позиками, якi пов’язанi з придбанням, будiвництвом чи
виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки до
використання або продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Всi iншi
витрати за позиками вiдносяться до витрат в тому перiодi, в якому були понесенi. Товариство
капiталiзує витрати за позиками, що понесенi у зв’язку з придбанням, будiвництвом чи
виробництвом активу, який обов’язково потребує довготривалого перiоду для його пiдготовки до
використання або продажу починаючи з 01.01.2012 року.
6.16. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю визнається, коли контрагент виконав свої
зобов'язання за договором, i вiдображається за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної процентної ставки.
6.17. Винагороди працiвникам.
Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок вiдносно працiвникiв товариства, щорiчна оплата
вiдпустки i оплата тимчасової непрацездатностi, премiї нараховуються в тому перiодi, в якому
вiдповiднi послуги надаються працiвникам товариства.
6.18. Пенсiї та iншi винагороди працiвникам по закiнченнi трудової дiяльностi.
Згiдно з вимогами законодавства України, державна пенсiйна система передбачає розрахунок
поточних виплат роботодавцем як вiдповiдний процент вiд поточної загальної суми виплат
працiвникам. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому зароблена вiдповiдна заробiтна
плата. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю майже усi виплати працiвникам здiйснюються iз фонду
соцiального захисту.
Товариство бере участь в державному пенсiйному планi з визначеною виплатою, який передбачає
достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на певних робочих мiсцях зi шкiдливими i
небезпечними для здоров'я умовами. Працедавець виплачує колишньому працiвниковi щомiсячнi
пенсiї до того часу, поки цей працiвник, не досягне звичайного пенсiйного вiку. Щомiсячно
товариство сплачує грошовi кошти до Пенсiйного Фонду та накопичує зобов’язання перед
теперiшнiми працiвниками..

Пенсiйнi виплати складають основну частину програми.
Зобов’язання з визначеною виплатою розраховується Пенсiйним фондом самостiйно щомiсячно. В
зв’язку з тим, що товариство не може провести надiйну оцiнку, резерв на таки виплати не
створювався.
6.19. Припинення визнання фiнансових зобов'язань.
Товариство припиняє визнання фiнансових зобов'язань тодi i лише тодi, коли зобов'язання
товариства врегульованi або анульованi або термiн їх дiї закiнчився.
6.20. Акцiонерний капiтал.
1 квiтня 1973 року наказом Мiнiстра хiмiчного i нафтового машинобудування № 54 Конотопський
арматурний завод включено в число дiючих пiдприємств головного управлiння промислової
арматури. ВАТ «Конотопський арматурний завод» створене вiдповiдно до спiльного рiшення
регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Сумськiй областi та органiзацiї
орендарiв Конотопського арматурного заводу згiдно з ДКМУ вiд 20.05.1993 № 57-93 «Про
приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їхнiх структурних
пiдроздiлiв, зданих в оренду», та у вiдповiдностi з Порядком перетворення в процесi приватизацiї
державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства, затвердженим постановою КМУ вiд
07.12.1992 № 686. ВАТ «Конотопський арматурний завод» зареєстрований рiшенням Конотопської
мiської ради народних депутатiв № 14-р вiд 30.01.1996.
Товариство формувало статутний капiтал в 1996 роцi, коли функцiональна валюта України була
валютою гiперiнфляцiйної економiки. МСФЗ 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї»
вимагає перерахунку складових власного капiталу товариства (крiм нерозподiленого прибутку та
будь-якої дооцiнки) з використанням загального iндексу цiн. Управлiнський персонал товариства
прийшов до висновку, що застосування вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiї», в частинi перерахунку статутного капiталу, може ввести в оману користувачiв
фiнансової звiтностi i суперечить метi фiнансової звiтностi, зазначенiй в Концептуальнiй основi.
Керiвництво товариства, керуючись пунктами 19-20 МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»,
прийняло рiшення вiдхилитись вiд вимог МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї».
6.21. Виплати, основанi на акцiях.
Дивiденди вiдображаються в тому перiодi, в якому вони оголошенi. Iнформацiя про дивiденди, що
оголошенi пiсля звiтного перiоду, але до того, як фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску,
вiдображається в примiтцi «Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду».
Базисний прибуток (збиток) на акцiю обчислюється шляхом дiлення прибутку (збитку), на
середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебувають в обiгу протягом звiтного перiоду
(знаменник).
6.22. Податок на прибуток.
Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат,
розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та
вiдстрочених податкових витрат (доходiв). Вiдстроченi податковi витрати (доходи) виникають
внаслiдок визнання в прибутку чи збитку вiдстрочених податкових активiв та/або вiдстрочених
податкових зобов’язань.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають
оподаткуванню, крiм випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд первiсного визнання активу чи
зобов’язання. Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що
пiдлягають вирахуванню, тiєю мiрою, якою є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний
прибуток, до якого можна застосувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком
ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або
зобов’язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовiрним тодi, коли
вiдстрочений податковий актив може бути зарахований проти вiдстроченого податкового
зобов’язання, яке вiдноситься до того самого податкового органу, та буде вiдновлено в тому
самому перiодi, що i актив, або в тому перiодi, в якому збиток, що виникає з активу, може бути
вiднесений на попереднiй або послiдуючий перiод. У випадках, коли немає достатнiх вiдстрочених
податкових зобов’язань щоб зарахувати вiдстрочений податковий актив, актив вiдображається в тiй
мiрi, в якiй ймовiрно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутнiх перiодах.

6.23. Податок на додану вартiсть.
Дохiд, витрати та активи визнаються за виключенням податку на додану вартiсть, крiм випадкiв,
коли ПДВ, виник при покупцi активiв або понесеннi витрат, який не вiдшкодовується з бюджету. В
такому випадку ПДВ включається до вартостi активу або витрат.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та кредиторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги вiдображаються з врахуванням ПДВ. Аванси отриманi та аванси сплаченi
вiдображаються без ПДВ.
6.24. Операцiї зi зв’язаними сторонами.
В ходi своєї звичайної дiяльностi товариство здiйснює операцiї iз зв’язаними сторонами.
Товариство до зв'язаних сторiн вiдносить:
-юридичних осiб, якi контролюють товариство (наприклад, материнська компанiя);
-юридичних та фiзичних осiб, якi мають таку частку в товариствi, яка надає їм змогу суттєво
впливати на дiяльнiсть товариства (вважається, що часткою в компанiї, яка дає змогу суттєво
впливати на дiяльнiсть товариства, є частка в розмiрi, що перевищує 50% статутного капiталу
товариства);
-юридичних осiб, якi є дочiрнiми або асоцiйованими пiдприємствами для товариства;
-юридичних осiб, якi є спiльним пiдприємством, в якому товариства є контролюючим учасником;
-фiзичних осiб – членiв провiдного управлiнського персоналу товариства;
-близьких родичiв фiзичних осiб, якi мають частку в товариства, яка надає їм змогу суттєво
впливати на дiяльнiсть товариства, та членiв провiдного управлiнського персоналу товариства.
Операцiї iз зв’язаними сторонами вiдображаються за справедливою вартiстю. Основою для
судження є цiноутворення на аналогiчнi види операцiй з непов’язаними сторонами та аналiз
ефективної процентної ставки.
6.25. Взаємозалiк статей активiв та зобов’язань.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання згортаються, а в балансi вiдображається згорнутий
залишок, тiльки якщо товариство має юридичне право здiйснити залiк визнаних у балансi сум i має
намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно. При
облiку передачi фiнансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу,
товариство не згортає переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання.
6.26. Звiтнiсть за сегментами.
Сегмент – це вiдокремлюваний компонент бiзнесу товариства, який займається або постачанням
послуг чи продуктiв (сегмент бiзнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктiв в межах
конкретного економiчного середовища (географiчний сегмент), який зазнає ризикiв та забезпечує
прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, якi притаманнi iншим сегментам. Товариство оперує в одному
сегментi - виробництво i продаж виробiв машинобудiвної промисловостi. Виробництво продукцiї
здiйснюється в Українi. Всi виробленi вироби схожi за своєю природою, i їм властивi схожi ризики.
Звiтнiсть за сегментами товариством не складається.
6.27. Консолiдована фiнансова звiтнiсть.
Фiнансова звiтнiсть дочiрньої компанiї пiдготовлена за той самий звiтний перiод, що i звiтнiсть
товариства (материнської компанiї) на пiдставi послiдовного застосування облiкової полiтики для
всiх компанiй групи. Всi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, нереалiзованi прибутки, що
виникають в результатi здiйснення операцiй всерединi групи, а також дивiденди, повнiстю
виключаються.
Якщо група втрачає контроль над дочiрньою компанiєю, вона:
-припиняє визнання активiв та зобов’язань дочiрньої компанiї;
-визнає справедливу вартiсть отриманої винагороди;
-визнає справедливу вартiсть iнвестицiї, що залишилася;
-визнає отриманий в результатi операцiї прибуток або збиток у складi прибуткiв або збиткiв;
-перекласифiковує частку материнської компанiї в ранiше визнаних компонентах iншого сукупного
доходу до складу прибуткiв або збиткiв, або нерозподiленого прибутку, в залежностi вiд вимог.
6.28. Об’єднання бiзнесу та гудвiл.
Об’єднання бiзнесу облiковується за методом придбання. Вартiсть придбання оцiнюється як сума
переданої винагороди, оцiненої за справедливою вартiстю на дату придбання, i неконтрольованої

частки участi в об’єктi придбання. Для кожної операцiї з об’єднання бiзнесу товариство оцiнює
неконтрольовану частку участi в об’єктi придбання або за справедливою вартiстю, або за
пропорцiйною часткою в iдентифiкованих чистих активах об’єкта придбання. Витрати, понесенi у
зв’язку з придбанням, включаються до складу адмiнiстративних витрат.
При поетапному об’єднаннi бiзнесу покупець переоцiнює свою ранiше утримувану частку участi в
капiталi об’єкта придбання за її справедливою вартiстю на дату придбання та визнає остаточний
прибуток або збиток, якщо такий iснує, в прибутку чи збитку або iншому сукупному прибутку,
залежно вiд обставин.
Гудвiл первiсно оцiнюється за первiсною вартiстю, що визначається як перевищення суми
переданої компенсацiї та визнаної неконтрольованої частки участi над сумою чистих
iдентифiкованих придбаних активiв i прийнятих зобов’язань. Якщо передана компенсацiя менше,
нiж справедлива вартiсть чистих активiв об’єкта придбання, рiзниця визнається у складi прибуткiв
або збиткiв. В подальшому гудвiл оцiнюється за первiсною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд
зменшення корисностi.
6.29. Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах.
У разi виникнення помилок стосовно визнання, оцiнки, подання або розкриття iнформацiї про
елементи фiнансових звiтiв:
1. Потенцiйнi помилки поточного перiоду, виявленi протягом цього перiоду, виправляють до
затвердження фiнансових звiтiв до випуску.
2. Товариство виправляє суттєвi помилки попереднього перiоду ретроспективно в першому
комплектi фiнансових звiтiв, затверджених до випуску пiсля їх виявлення шляхом:
a) перерахування порiвнювальних сум за вiдображений попереднiй перiод (перiоди), в кому
вiдбулася помилка; або
б) перерахування залишкiв активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок перiоду за самий
перший з вiдображених попереднiх перiодiв, якщо помилка вiдбулася до першого з вiдображених
попереднiх перiодiв.
Помилку попереднього перiоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за
винятком випадкiв, коли неможливо визначити або вплив на конкретний перiод, або кумулятивний
вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив на конкретний перiод помилки щодо
порiвняльної iнформацiї за один або кiлька вiдображених попереднiх перiодiв, товариство
перераховує залишки активiв, зобов’язань та власного капiталу на початок самого першого перiоду,
для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним перiодом). Якщо
неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного перiоду, помилки на всi
попереднi перiоди, товариство перераховує порiвняльну iнформацiю для виправлення помилки
перспективно з самої першої можливої дати.
6.30. Важливi оцiнки, професiйнi судження i припущення в застосуваннi облiкової полiтики.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд управлiнського персоналу товариства формування
суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на
суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття
iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов’язань. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд
цих оцiнок. Оцiнки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються.
Результати перегляду облiкових оцiнок визнаються у перiодi, в якому вони переглядаються, а також
у всiх наступних перiодах, на якi впливають такi оцiнки.
Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання є
цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на
активному ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi та вiдображають фактичнi й
регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. Справедлива вартiсть
визначається як цiна, узгоджена мiж зацiкавленим покупцем та зацiкавленим продавцем в операцiї
незалежних сторiн. Мета визначення справедливої вартостi для фiнансового iнструмента, який
вiдкрито купується та продається на активному ринку – отримати цiну, за якою вiдбулась би
операцiя з цим iнструментом на кiнець звiтного перiоду на найсприятливiшому активному ринку,
до якого компанiя має безпосереднiй доступ.

Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, товариство визначає справедливу
вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на застосуваннi останнiх
ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо вони
доступнi), посиланнi на поточну справедливу вартiсть iншого iдентичного iнструмента, аналiзi
дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування методiв оцiнювання – визначити, якою була б
цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними сторонами, виходячи iз звичайних
мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть оцiнюється на основi результатiв застосування методiв
оцiнювання, в яких максимально враховуються ринковi показники (та якомога менше – данi,
специфiчнi для компанiї). Перiодично товариство обстежує методи оцiнювання та перевiряє їх на
обґрунтованiсть, застосовуючи цiни спостережених поточних ринкових операцiй з такими самими
iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених ринкових даних.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв базується на наведених далi чинниках:
-вартiсть грошей у часi;
-кредитний ризик;
-цiни на валютних бiржах;
-товарнi цiни;
-цiни на iнструменти капiталу;
-волатильнiсть;
-ризик дострокового погашення та ризик вiдмови;
-витрати на обслуговування фiнансового активу або фiнансового зобов’язання.
7. Перехiд на новi та переглянутi стандарти
Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi на дату
випуску фiнансової звiтностi Товариством.
Товариство має намiр використовувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю, хоча дозволено їх
дострокове застосування.
МСФЗ ( IFRS ) 9 «Фiнансовi iнструменти»
В липнi 2014 року Рада з МСФЗ видала остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS ) 9 «Фiнансовi
iнструменти», яка вiдображає результати всiх етапiв проекту по фiнансовим iнструментам та
замiняє МСФЗ ( IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» та всi попереднi редакцiї
МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить новi вимоги стосовно класифiкацiї та оцiнки, втрати корисностi
та облiку хеджування. МСФЗ ( IFRS ) 9 вступає в силу у вiдношеннi рiчних звiтних перiодiв, що
починаються з 1 сiчня 2018 року чи пiсля цiєї дати. При цьому допускається дострокове
застосування.
Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов’язковим.
Дострокове застосування попереднiх редакцiй МСФЗ ( IFRS ) 9 (2009р., 2010р. та 2013 р.)
допускається, якщо дата первiсного застосування припадає на перiод до 1 лютого 2015 року.
Новий промiжний стандарт МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки вiдкладених тарифних коригувань».
Основною метою для Ради з МСФЗ, що випустили даний стандарт, є пiдвищення порiвнянностi
фiнансової звiтностi органiзацiй, що працюють в галузях, якi регулюються на основi процентних
ставок. У багатьох свiтових юрисдикцiях до таких пiдприємств належать: постачальники газу,
електрики чи води, де держава, як правило, прямо регулює пiдсумкове пропозицiя i тарифи,
iстотно впливаючи на пiдсумковий прибуток компанiї.
Згiдно МСФЗ 14, компанiї, якi вперше застосовують МСФЗ, можуть визнавати суми, що
вiдносяться на регулювання за допомогою процентної ставки. Але, в цiлях сумiсностi звiтностi
компанiй, якi вже давно застосовують МСФЗ i не визнають суми, що вiдносяться на тарифне
регулювання, повиннi будуть таки їх визнати окремо.
В 2017 роцi даний стандарт не застосовувався, але вiн може бути актуальним для товариства у
майбутнiх перiодах.
МСФО (IFRS) 15 «Виручка по договорам з клiєнтами»
Стандарт вступає в силу з 01/01/2019 року, але дозволено застосування до цiєї дати.
Новий стандарт забезпечить лiзинговi активи i зобов'язання компанiй необхiдної прозорiстю.
Позабалансове лiзингове фiнансування не буде сховано в «тiнi». Стандарт допоможе полiпшити

порiвняннiсть компанiй, якi беруть в оренду, та компанiй, що беруть в борг або купують .
Лiзинг являє собою гнучке джерело фiнансування, дуже важливе для бiльшостi компанiй. МСБО
(IAS) 17 «Оренда», не дозволяє iнвесторам та iншим користувачам звiтностi отримати чiтке
уявлення про стан лiзингових активiв i зоб’язань.
Якщо, в даний момент, оренду класифiкують як фiнансову – її вiдображають в балансi, або якщо
операцiйну - розкривається лише в примiтках до фiнансової звiтностi.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть»
«Облiк придбання часток в спiльних операцiях» Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб
учасник спiльних операцiй облiковував придбання частки участi в спiльнiй операцiї, дiяльнiсть
якої представляє собою бiзнес, згiдно вiдповiдних принципiв МСФЗ (IFRS) 3 для облiку
об’єднання бiзнесу. Поправки також роз’яснюють, що долi участi в спiльнiй операцiї, якими
володiли ранiше, не переоцiнюються при придбаннi додаткової долi участi в тiй самiй спiльнiй
операцiї, якщо спiльний контроль зберiгається. Поправки застосовуються як по вiдношенню до
придбання первiсної частки участi у спiльнiй операцiї, так i по вiдношенню до придбання
додаткових часток в тiй самiй спiльнiй операцiї та вступають в дiю на перспективнiй основi по
вiдношенню до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року.
Очiкується, що поправки не будуть мати вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 «Роз’яснення дозволених методiв амортизацiї»
Поправки роз’яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38, про те, що виручка
вiдображає структуру економiчних вигiд, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу
(частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу.
В результатi метод, заснований на виручцi, не може застосовуватись для амортизацiї основних
засобiв та може застосовуватись тiльки у виключних випадках для амортизацiї нематерiальних
активiв. Поправки застосовуються на перспективнiй основi по вiдношенню до рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати.
Очiкується, що поправки не будуть мати вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки
Товариство не використовувала для своїх необоротних активiв метод амортизацiї, заснований на
виручцi.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 41 «Сiльське господарство: рослина, що
плодоносить»
Очiкується, що поправки, якi внесенi до даного стандарту, не будуть мати вплив на фiнансову
звiтнiсть Товариства, оскiльки сiльське господарство не вiдноситься до сфери дiяльностi
Товариства.
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 «Метод дольової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi»
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод дольової участi для облiку iнвестицiй в
дочiрнi пiдприємства, спiльнi пiдприємства та залежнi органiзацiї в окремiй фiнансовiй звiтностi.
Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ та приймають рiшення про перехiд на метод дольової
участi в своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, повиннi застосовувати такi змiни ретроспективно.
Поправки вступають в силу по вiдношенню до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року
або пiсля цiєї дати.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi
та спiльнi пiдприємства»
Поправки застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2017 року.
Змiни уточнюють процедури продажу або передавання активiв iнвестора наступним чином:
-вимагається повне визнання в фiнансовiй звiтностi iнвестора доходiв i витрат, що виникають вiд
продажу або передавання активiв, якi складають бiзнес (як визначено в МСФЗ 3 «Об’єднання
бiзнесу»);
-вимагається часткове визнання прибуткiв та збиткiв, коли активи не являють собою бiзнес.
Цi вимоги застосовуються незалежно вiд форми правочину.
Поправки до МСБО 1 застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня
2017 року.
Змiни стосуються наступного:

-роз'яснюється, що iнформацiя не повинна бути прихована шляхом поєднання або шляхом надання
несуттєвої iнформацiї; мiркування щодо суттєвостi стосуються всiх частин фiнансової звiтностi, i
навiть коли стандарт вимагає спецiального розкриття iнформацiї, мiркування щодо суттєвостi
застосовується;
-роз'яснюється, що частка iншого сукупного доходу вiд iнвестицiй в асоцiйованi компанiї та
спiльнi пiдприємства повинна бути представлена в сукупностi, як єдина позицiя;
-наведенi додатковi приклади можливих способiв розподiлу примiток.
Наслiдки застосування в майбутньому нових стандартiв та змiн до стандартiв залежатимуть вiд
активiв i зобов’язань, що матиме компанiя на дату їх застосування, тому визначити їх майбутнiй
вплив в кiлькiсному виразi на даний час неможливо. Керiвництво компанiї оцiнює можливий
майбутнiй вплив вiд застосування нових (оновлених) стандартiв, тлумачень i не виключає їх вплив
на облiкову полiтику в майбутньому, на необхiднiсть перегляду процедур, що використовуються
для визначення справедливої вартостi, та на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв та
зобов’язань компанiї.
8. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи товариства представленi наступним чином:
Програмне забезпечення, права на знаки для товарiв, послуг.
Первiсна вартiсть станом на 31/12/2015 складає 283тис.грн.
- програмнi забезпечення в сумi – 175 тис.грн.
- монограма АРI в сумi – 108 тис.грн.
Накопичена амортизацiя –164тис.грн.
Балансова вартiсть – 119 тис.грн.
Первiсна вартiсть станом на 31/12/2016 складає 308тис.грн.
- програмнi забезпечення в сумi – 182 тис.грн.
- монограма АРI в сумi – 126 тис.грн.
Накопичена амортизацiя –244тис.грн.
Балансова вартiсть – 64 тис.грн.
Первiсна вартiсть станом на 31/12/2017 складає 318тис.грн.
- програмнi забезпечення в сумi – 182 тис.грн.
- монограма АРI в сумi – 136 тис.грн.
Накопичена амортизацiя –278тис.грн.
Балансова вартiсть – 40 тис.грн.
Довiдково: вартiсть повнiстю замортизованих нематерiальних активiв, якi використовуються
товариством, складає 50 тис.грн.
Довiдково: нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї вiдсутнi.
Довiдково: нематерiальних активiв, що контролюються товариством, але не визнанi активами, у
зв’язку з невiдповiднiстю критерiям визнання, наведеним в МСБО 38 «Нематерiальнi активи»,
немає.
В 2017 роцi товариство не змiнювало методи амортизацiїї та строки корисного використання
нематерiальних активiв.
Упродовж 2017 року товариство не здiйснювало переоцiнки нематерiальних активiв зважуючи на
вiдсутнiсть свiдчень iстотної змiни їх вартостi.
9. Основнi засоби.
Основнi засоби товариства представленi в фiнансовiй звiтностi наступним чином:
- будинки та споруди;
- машини та обладнання;
- транспортнi засоби;
- iнструменти, прилади та iнвентар;
- iншi основнi засоби.
Амортизацiя об’єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу
протягом термiну їх експлуатацiї:
Групи основних засобiв Залишковi термiни експлуатацiї, роки
Будинки та споруди 20-40

Машини та обладнання 7-20
Транспортнi засоби 5-20
Iнструменти, прилади, iнвентар 5-10
Iншi основнi засоби 12
Умовою подовження експлуатацiї об’єкта основних засобiв може бути виконання регулярних
основних технiчних оглядiв для виявлення несправностей, незалежно вiд того, чи замiнюються
частини об’єкта. Пiд час виконання значного огляду витрати на нього визнаються в балансовiй
вартостi об'єкта основних засобiв як замiна, якщо задовольняються критерiї визнання. Будь-яку
балансову вартiсть витрат на попереднiй огляд (на вiдмiну вiд матерiальних частин), яка
залишається, визнавати припиняють. Товариство здiйснює таке вiдображення незалежно вiд того,
чи були iдентифiкованi витрати попереднього огляду в операцiї, у якiй об'єкт купували чи
будували. Якщо треба, попередньо оцiненi витрати на майбутнiй подiбнiй огляд можна
використати як показник того, якою була собiвартiсть iснуючого компонента технiчного огляду пiд
час купiвлi чи будiвництва об'єкта.
Станом на 31/12/2017 основнi засоби представленi наступним чином:
тис.грн.
№ Найменування статтi Первiсна вартiсть Знос Балансова вартiсть
1 Будiвлi, споруди, передавльнi пристрої 33946 23212 10734
2 Машини та обладнання 15865 13906 1959
3 Транспортнi засоби 1186 465 721
4 Iнструменти, прилади, iнвентар 650 589 61
5 Iншi основнi засоби 6 5 1
6 Бiблiотечнi фонди 27 27 0
7 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 554 549 5
ВСЬОГО: 52234 38753 13481
Станом на 31/12/2016 основнi засоби представленi наступним чином:
тис.грн.
№ Найменування статтi Первiсна вартiсть Знос Балансова вартiсть
1 Будiвлi, споруди, передавльнi пристрої 33936 22654 11282
2 Машини та обладнання 15499 13532 1967
3 Транспортнi засоби 515 447 68
4 Iнструменти, прилади, iнвентар 614 573 41
5 Iншi основнi засоби 6 5 1
6 Бiблiотечнi фонди 6 6 0
7 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 497 476 21
ВСЬОГО: 51073 37693 13380
Станом на 31/12/2015 основнi засоби представленi наступним чином:
тис.грн.
№ Найменування статтi Первiсна вартiсть Знос Балансова вартiсть
1 Будiвлi, споруди, передавльнi пристрої 34637 22365 12272
2 Машини та обладнання 15478 13097 2381
3 Транспортнi засоби 515 435 80
4 Iнструменти, прилади, iнвентар 614 560 54
5 Iншi основнi засоби 6 5 1
6 Бiблiотечнi фонди 6 6 0
7 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 462 456 6
ВСЬОГО: 51718 36924 14794
Товариство отримало в оренду земельнi дiлянки: 18,6307га з грудня 2013 на 5 рокiв та 3,21га з
грудня 2003 на 25 рокiв. Передача права власностi на цi земельнi дiлянки пiсля закiнчення строкiв
за договорами оренди не передбачена. Управлiнський персонал розглядає оренду земельних
дiлянок як операцiйну оренду.

Станом на 31 грудня 2017 року у товариства:
-вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi з придбанням основних засобiв;
-вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або
якi були втраченi чи переданi;
-вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди.
Протягом 2017 року товариство не отримувало основнi засоби в результатi об'єднання
пiдприємств.
Вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (знаходяться на консервацiї)
станом на 31/12/2017 складає 1315тис.грн.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Незавершеними капiтальними iнвестицiями є вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не
завершене. Амортизацiя на цi активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю.
По закiнченню будiвництва актив буде переведено у вiдповiдну групу основних засобiв.
Амортизацiя буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до
використання.
Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в складi запасiв.
Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як iнвестицiйна нерухомiсть.
Станом на 31/12/2015 вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй складає 172тис.грн.
Станом на 31/12/2016 вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй складає 27тис.грн.
Станом на 31/12/2017 вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй складає 11тис.грн.
У вiдповiдностi до МСБО вартiсть здiйснених капiтальних iнвестицiй, якi на час складання
фiнансової звiтностi не введенi в експлуатацiю, включена до статтi основнi засоби.
Попереднiх оплат на користь постачальникiв (пiдрядникiв) за основнi засоби станом на 31/12/2017
компанiя не здiйснювала.
10. Iнвестицiйна нерухомiсть
Iнвестицiйна нерухомiсть - нерухомiсть (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або їх поєднання),
утримувана (власником або орендарем згiдно з угодою про фiнансову оренду) з метою отримання
орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для:
а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для
адмiнiстративних цiлей, або
б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається в облiку в тих випадках, коли дотриманi наступнi критерiї:
1. Для роздiльної нерухомостi – якщо площу обєкта можливо роздiлити з технiчної та юридичної
точки зору, та основнi потоки надходять вiд оренди, визначаємо окремо iнвестицiйну нерухомiсть
та обєкт основних засобiв.
2. Для нерухомостi, яку неможливо роздiлити – визнається iнвестицiйною в тому випадку, якщо
площа, що займає товариство, менше 30% вiд загальної площi об’єкту.
3. В iнших випадках нерухомiсть визнається об’єктом основних засобiв.
Станом на 31/12/2017 ПрАТ «Конотопський арматурний завод» iнвестицiйної нерухомостi не має.
11. Фiнансовi iнвестицiї
Фiнансових iнвестицiй, доступних для продажу, товариство не має.
Довгострокових фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi, товариство
не має.
Iншi фiнансовi iнвестицiї складають 12тис.грн., є iнвестицiї в ТОВ «Тепловодпостач». Пiд час
консолiдацiї фiнансової звiтностi вартiсть iнших фiнансових iнвестицiй виключена iз складу
необоротних активiв з одночасним зменшенням зареєстрованого (пайового капiталу) в сумi
12тис.грн. ТОВ «Тепловодпостач».
12. Векселi отриманi
В бухгалтерському облiку ПрАТ «Конотопський арматурний завод» у складi оборотних активiв
товариства станом на 01/01/2017 облiковувався вексель отриманий на загальну суму 405тис.грн.,
емiтент - ЗАТ «Народна компанiя «Енергетичнi ресурси», код код 24937993. Векселем визначено
строк погашення – по пред’явленню. Дата складання векселя - 22/02/2000року. Товариство мало
сумнiв отримати кошти за даним векселем, тому було нараховано резерв сумнiвних боргiв в сумi

405 тис.грн. Згiдно ухвали Господарського суду мiста Києва ЗАТ «Народна компанiя «Енергетичнi
ресурси», код 24937993, по справi № 23/514, визнана банкрутом за заявою Дочiрньої компанiї
«Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». 24.07.2017року ухвалою Господарського суду
мiста Києва затверджено лiквiдацiйний баланс банкрута, вимоги кредиторiв вважаються
погашеними у зв’язку з недостатнiстю майнових активiв боржника. Заборгованiсть по векселю
була списана з балансу пiдприємства на позабалансовий рахунок.
13. Запаси
Запаси оцiнюються за меншою iз двох сум: фактичною вартiсть, або чистою вартiстю реалiзацiї.
Матерiали та iншi допомiжнi матерiали, утримуванi для виробництва запасiв, не списуються
частково нижче собiвартостi, якщо очiкується, що готова продукцiя, виготовлена з них, буде
реалiзована за собiвартiстю або вище вiд собiвартостi. Проте, коли падiння цiни на матерiали
указує на те, що собiвартiсть готової продукцiї буде вищою за чисту вартiсть реалiзацiї, матерiали
частково списуються до їх чистої вартостi реалiзацiї. За таких обставин вiдновлювана собiвартiсть
матерiалiв буде найкращою наявною оцiнкою чистої вартостi їх реалiзацiї.
Запаси складаються, головним чином, з готової продукцiї.
Станом на 31/12/2017 вартiсть запасiв складає – 22767тис.грн.
Станом на 31/12/2016 вартiсть запасiв складає – 18077тис.грн.
Станом на 31/12/2015 вартiсть запасiв складає – 17699тис.грн.
Запасiв, якi знаходяться в заставi, немає.
Запаси вiдображенi за первiсною вартiстю.
Зменшення та збiльшення чистої вартостi реалiзацiї запасiв протягом 2017 року не було.
14. Позики та дебiторська заборгованiсть
Торгова дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi мають
фiксованi або визначенi платежi, i якi не котируються на активному ринку, класифiкуються як
позики та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням
збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки
вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання процентiв не
буде суттєвим.
Станом на 31/12/2015 розмiр резерву сумнiвних боргiв, який розраховано товариством складає
5828тис.грн.
Станом на 31/12/2016 розмiр резерву сумнiвних боргiв, який розраховано товариством складає
5973тис.грн.
Станом на 31/12/2017 розмiр резерву сумнiвних боргiв, який розраховано товариством складає
5198тис.грн.
15. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi
депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв. Строковi депозити включають в себе
банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох мiсяцiв до року.
Грошових коштiв, якi знаходяться на зберiганнi нелiквiдних банкiв, банкiв банкрутiв, у товариства
немає.
16. Сума витрат майбутнiх перiодiв
Сума витрат майбутнiх перiодiв станом на 31/12/2015 складає 5 тис.грн.Сума витрат майбутнiх
перiодiв станом на 31/12/2016 складає 11 тис.грн..Сума витрат майбутнiх перiодiв станом на
31/12/2017 складає 21 тис.грн. (витрати на пiдписку перiодичних видань та страхування) та
включена до статтi оборотних активiв - «Iншi оборотнi активи», роздiлу II активу балансу.
17. Нерозподiлений прибуток (збиток)
Станом на 31.12.2015р.за даними облiку в ряд.1420 вiдображено нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток) в сумi – (6736)тис.грн.
За рахунок виправлення помилок минулих рокiв нерозподiлений прибуток зменшено на 879
тис.грн. Прибуток в сумi 3460тис.грн. вiдображено на кiнець 2016р. в ряд.1420 нерозподiлений
прибуток (непокритий збиток)
За рахунок виправлення помилок минулих рокiв нероз

iлений прибуток зменшено на 86 тис.грн. Прибуток в сумi 12266тис.грн. вiдображено на кiнець
2017р. в ряд.1420 нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
18. Зобов’язання пенсiйного забезпечення
У вiдповiдностi до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування»
Товариство несе зобов’язання по покриттю фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй,
призначених вiдповiдно до ч.2 прикiнцевих положень даного Закону, а саме: тим категорiям
спiвробiтникiв Товариства, якi працювали певний час у шкiдливих умовах i якi мають право на
бiльш раннiй вихiд на пенсiю з отриманням пенсiйного забезпечення звичайного пенсiйного вiку.
Зобов’язання з визначеною виплатою розраховується Пенсiйним фондом самостiйно щомiсячно. В
зв’язку з тим, що товариство не може провести надiйну оцiнку, резерв на такi виплати не
створювався. В 2017 роцi були нарахованi пiльговi пенсiї в сумi 996тис.грн., в 2016 роцi –
930тис.грн., в 2015 роцi – 1038тис.грн
19. Iншi довгостроковi забезпечення.
Станом на 31/12/2017 в балансi товариства вiдображено довгострокову заборгованiсть по векселю
виданому. Вексель видано 07/06/2010 iз строком погашення – 07/06/2020 року. Номiнальна вартiсть
векселя складає 1201тис.грн. До 01/01/2017 визначено прибуток вiд дисконтування за ставкою 12%
в сумi 386тис.грн. В 2017 роцi нарахованi фiнансовi витрати в сумi 98тис.грн.
20. Забезпечення
Забезпечення є поточними. Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам
облiковується у складi поточних зобов’язань товариства, вiдображено в рядку 1660 балансу
«Поточнi забезпечення» Станом на 31.12.2015р. – 196 тис.грн. Станом на 31.12.2016 складає 195
тис.грн.., станом на 31.12.2017 – 437 тис.грн. В 2017 роцi пiдприємство також створило
забезпечення на виплату 13-ої заробiтної плати, сума якого склала 1742 тис.грн., що мало
вiдображення в рядку 1660 балансу «Поточнi забезпечення».
21. Кредити банкiв
Станом на 31/12/2015 товариство мало 370тис.грн. поточної заборгованостi по кредитам банку.
Кредит отримано в банку АБ «Нацiональнi iнвестицiї».
Станом на 31/12/2016 товариство мало 370 тис.грн. поточної заборгованостi по кредитам банку.
- АТ«Банк «Нацiональнi iнвестицiї» - 370 тис.грн.
Станом на 31/12/2017 заборгованiсть за кредитами вiдсутня.
22. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони визначено МСБО 24
1. Пов’язанi особи в 2017 роцi:
№з/п Код за ЄДРПОУ Найменування суб’єкта господарювання/ПIБ фiзичної особи Частка у
статутному капiталi, %
Акцiонери
1 Компанiя «CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP», код SL13508, мiсцезнаходження – вул. Саус Брiдж,
б.12, офiс 1, Шотландiя, Единбург, Великобританiя (Сполучене Королiвство), ENI IDD
27,2466
2 Компанiя «BELWOOD TRADING LLP», код ОС 389118, мiсцезнаходження – вул.Олд.Стрит, б.1,
офiс 372, Лондон, Великобританiя (Сполучене Королiвство), ECIV 9LT 32,3178
3 35775250 ТзОВ «Єврокапiталiнвест», мiсцезнаходження – м.Львiв, вул.Медова,9/9
27,7315
Пiдприємства, де ПрАТ «Конотопський арматурний завод» є засновником
1 31589837 ТОВ «Тепловодпостач», м.Конотоп, вул.Вирiвська, 60 100
Провiдний управлiнський персонал:
- члени наглядової ради;
- директорат ПрАТ «Конотопський арматурний завод»;
- директорат ТОВ «Тепловодпостач»;
- Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) – Побережна Оксана Володимирiвна – Україна, м.
Київ, вул. Горького, буд. 10/29
Товариство розкриває iнформацiю щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу
(загальною сумою), а також окремо для кожної iз наведених далi категорiй:
а) короткостроковi виплати працiвникам;

б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi;
в) iншi довгостроковi виплати працiвникам;
г) виплати при звiльненнi;
ґ) платiж на основi акцiй.
Провiдний управлiнський персонал – тi особи, якi безпосередньо або опосередковано мають
повноваження та є вiдповiдальними за планування, управлiння та контроль дiяльностi суб'єкта
господарювання, зокрема будь-який директор (виконавчий чи iнший) цього суб'єкта
господарювання.
В 2017 роцi компенсацiї провiдному управлiнському персоналу склали 2064 тис.грн., у т.ч.:
а) поточнi виплати (заробiтна плата) – 1866 тис.грн., в т.ч.:
- наглядова рада - 659 тис.грн.
- директорат ПрАТ «Конотопський арматурний завод» - 983 тис.грн.
- директорат ТОВ «Тепловодпостач» - 224 тис.грн.
Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) –Побережна Оксана Володимирiвна –(заробiтна
плата) – 198 тис.грн.
Розкриття iншої iнформацiї
Найменування
зв`язаної особи
у вiдповiднiй групi Характер
операцiй (передача або придбання ресурсiв, послуг, зобов’язань, виплата компенсацiй) Сума
операцiй
тис.грн. (з ПДВ) Цiни за якими здiйснено операцiю Залишок заборгованостi грн.
(Д-т, К-т) Резерв сумнiвних боргiв, пов’язаних iз сумою залишкiв заборгованостi
ТОВ «Тепловодпостач» Отримано тепла, тощо 596 Звичайнi 185 ТОВ «Тепловодпостач» Вартiсть оренди 593 Звичайнi - Всього - 1189 - 185 В 2016 роцi компенсацiї провiдному управлiнському персоналу склали 1132 тис.грн., у т.ч.:
а) поточнi виплати (заробiтна плата) – 1025 тис.грн., в т.ч.:
- наглядова рада - 251 тис.грн.
- директорат ПАТ «Конотопський арматурний завод» - 592 тис.грн.
- директорат ТОВ «Тепловодпостач» - 182 тис.грн.
Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) –Побережна Оксана Володимирiвна –(заробiтна
плата) – 107 тис.грн.
Розкриття iншої iнформацiї
Найменування
зв`язаної особи
у вiдповiднiй групi Характер
операцiй (передача або придбання ресурсiв, послуг, зобов’язань, виплата компенсацiй) Сума
операцiй
тис.грн. (з ПДВ) Цiни за якими здiйснено операцiю Залишок заборгованостi грн.
(Д-т, К-т) Резерв сумнiвних боргiв, пов’язаних iз сумою залишкiв заборгованостi
ТОВ «Тепловодпостач» Отримано тепла, тощо 831 Звичайнi 1082 ТОВ «Тепловодпостач» Вартiсть оренди 508 Звичайнi - Всього - 1339 - 1082 В 2015 роцi компенсацiї провiдному управлiнському персоналу склали 1144 тис.грн., у т.ч.:
а) поточнi виплати (заробiтна плата) – 1036 тис.грн., в т.ч.
- наглядова рада - 163 тис.грн.
- директорат ПАТ «Конотопський арматурний завод» - 694 тис.грн.
- директорат ТОВ «Тепловодпостач» - 179 тис.грн.
Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) –Побережна Оксана Володимирiвна –(заробiтна
плата) – 108 тис.грн.
Розкриття iншої iнформацiї
Найменування

зв`язаної особи
у вiдповiднiй групi Характер
операцiй (передача або придбання ресурсiв, послуг, зобов’язань, виплата компенсацiй) Сума
операцiй
тис.грн. (з ПДВ) Цiни за якими здiйснено операцiю Залишок заборгованостi грн.
(Д-т, К-т) Резерв сумнiвних боргiв, пов’язаних iз сумою залишкiв заборгованостi
ТОВ «Тепловодпостач» Отримано тепла, тощо 644 Звичайнi 1637 ТОВ «Тепловодпостач» Вартiсть оренди 380 Звичайнi 106 Всього - 1024 - 1743 23. Поточнi зобов’язання.
Станом на 31/12/2017 сума поточних зобов’язань товариства склала 35782 тис.грн., у т.ч.:
- заборгованiсть за отриманi товари, роботи та послуги - 23791тис.грн.;
- розрахунки з бюджетом - 1483тис.грн;
- розрахунки iз сплати єдиного соцiального внеску – 257тис.грн.;
- розрахунки з оплати працi - 905тис.грн.;
- поточнi забезпечення - 2179тис.грн.;
- за авансами одержаними - 62тис.грн.;
- за розрахунками з учасниками - 7 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов’язання - 7098тис.грн.
Станом на 31/12/2016 сума поточних зобов’язань товариства склала 19558тис.грн., у т.ч.:
- заборгованiсть по короткостроким кредитам банку – 370тис.грн.;
- заборгованiсть за отриманi товари, роботи та послуги - 9758тис.грн.;
- розрахунки з бюджетом - 706тис.грн;
- розрахунки iз сплати єдиного соцiального внеску – 152тис.грн.;
- розрахунки з оплати працi - 579тис.грн.;
- поточнi забезпечення - 195тис.грн.;
- за авансами одержаними - 2461тис.грн.;
- за розрахунками з учасниками - 7 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов’язання - 5330тис.грн.
Станом на 31/12/2015 сума поточних зобов’язань товариства склала 19105тис.грн., у т.ч.:
- заборгованiсть по короткостроким кредитам банку – 370тис.грн.;
- заборгованiсть за отриманi товари, роботи та послуги - 5991тис.грн.;
- розрахунки з бюджетом - 3071тис.грн;
- розрахунки iз сплати єдиного соцiального внеску – 1836тис.грн.;
- розрахунки з оплати працi - 1919тис.грн.;
- поточнi забезпечення - 196тис.грн.;
- за авансами одержаними - 601тис.грн.;
- за розрахунками з учасниками - 7 тис.грн.;
- iншi поточнi зобов’язання - 5114тис.грн.
.
24. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Структура доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
№з/п Найменування статтi Сума в тис.грн.
2017 2016 2015
1 Нафтопромислове устаткування 150163 92988 34446
2 Арматура сталева трубопровiдна 1441 2856 1159
3 Ковальсько-пресове виробництво 537 1159 1753
4 Теплоенергiя 18512 14238 8142
5 Iншi 861 2149 1862
Всього 171514 113390 47362
25. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
№з/п Найменування статтi Сума в тис.грн.
2017 2016 2015

1 Матерiальнi витрати 119773 81686 18882
2 Витрати на заробiтну плату 15136 10323 10979
3 Вiдрахування вiд заробiтної плати на соцiальне страхування 3330 2217 4201
4 Амортизацiйнi вiдрахування 1233 1072 1047
5 Iншi 6301 4120 3662
Всього 145773 99418 38771
26. Iншi операцiйнi доходи, iншi фiнансовi та iншi доходи
Окрiм доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, послуг, товариство отримало в 2017 роцi - 1082
тис.грн., в 2016 роцi - 680 тис.грн. та в 2015 роцi - 1468 тис.грн. iншого операцiйного доходу.
Даний дохiд включає:
№з/п Найменування статтi Сума в тис.грн.
2017 2016 2015
1 Субвенцiя з вiдшкодування рiзницi в тарифах 104 - 199
2 Вiдсотки одержанi 105 61 4
3 Погашення резерву сумнiвних боргiв - - 55
4 Компенсацiя витрат по електроенергiї 50 70 96
5 Одержанi пенi ,штрафи 29 - 24
6 Доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв : матерiали 700 350 503
7 Доходи вiд операцiйної оренди активiв 9 68 86
8 Списання кредиторської заборгованостi 5 - 283
9 Вiдшкодування компенцацiї на виплату вiйськовослужбовцям 26 - 184
10 Дохiд вiд продажу путiвок на базу вiдпочинку 27 22 11 Оприбутковано брухт (вiдходи виробництва) - 66 12 Транспортнi послуги - 43 13 Iншi 27 - 34
Всього 1082 680 1468
Iнших доходiв у 2017роцi товариство не отримувало. В 2016 роцi товариством отримано iншi
доходи в сумi 66тис.грн.(дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 65тис.грн., оприбутковано брухт
вiд розборки ОФ - 1 тис.грн.), в 2015 роцi - в сумi 2тис.грн.
27. Адмiнiстративнi витрати.
№з/п Найменування статтi Сума в тис.грн.
2017 2016 2015
1 Матерiальнi витрати 470 687 623
2 Витрати на заробiтну плату 3808 1931 2059
3 Вiдрахування вiд заробiтної плати на соцiальне страхування 864 433 775
4 Податки та рентнi платежi 70 44 8
5 Амортизацiйнi вiдрахування 38 34 69
6 Iншi 1261 562 302
Всього 6511 3691 3836
28. Витрати на збут.
№з/п Найменування статтi Сума в тис.грн.
2017 2016 2015
1 Матерiальнi витрати 11 21 11
2 Витрати на заробiтну плату 807 389 357
3 Вiдрахування вiд заробiтної плати на соцiальне страхування 177 81 133
4 Амортизацiйнi вiдрахування 132 193 49
5 Резерв сумнiвних боргiв - - 485
6 Iншi 962 601 536
Всього 2089 1285 1571
29. Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати товариства склали в 2017 роцi – 3242тис.грн., в 2016 роцi – 5281тис.грн., в
2015 роцi – - 10397тис.грн.:
№з/п Найменування статтi 2017 2016 2015

1 Пенi i штрафи 428 2690 2676
2 Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 69 68 104
3 ФМЗ ( б/сч 9495 ) 627 743 224
4 ФСР та РП ( б/сч 9496 ) 422 255 225
5 Витрати по б/сч 9490 93 131 141
6 Амортизацiя переданих в оренду ОЗ 13 1 11
7 Орендна плата 18 10 11
8 Iншi операцiйнi витрати по виплатi з/пл. 1409 1321 1439
9 Курсова рiзниця - 1 1
10 Сумнiвнi та безнадiйнi борги 91 16 92
11 Резерв сумнiвних боргiв - - 5459
12 Нестачi i витрати вiд псування цiнностей 2 4 1
13 Перерахунок за надання неякiсних послуг з теплопостачання - - 10
14 0,3% на соцкультзаходи 56 31 3
15 Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 9 16 Iншi 14 1 Всього 3242 5281 10397
У Товариства в 2016-2017роках не було iнших витрат, в 2015 роцi їх сума склала 236тис.грн.
(вартiсть списаних необоротних активiв).
30. Фiнансовi витрати.
№з/п Найменування статтi Сума в тис.грн.
2017 2016 2015
1 Вiдсотки за кредит 18 148 428
2 Вiдсотки по векселю 98 87 272
3 Збиток вiд продажу корпоративних прав - - 43
Всього 116 235 743
31. Витрати з податку на прибуток
В 2017 роцi дiяла ставка податку на прибуток в розмiрi 18%.
Витрати з податку на прибуток склали 2599 тис.грн.
Для розрахунку вiдстрочених податкових зобов’язань станом на 31/12/2017 використовувалась
ставка податку на прибуток в розмiрi 18%, яка, згiдно з Податковим кодексом України, буде дiяти
протягом 2018 року.
32. Операцiї з iнструментами власного капiталу.
Протягом 2017 року товариство не здiйснювало операцiй з iнструментами власного капiталу.
Протягом 2017 року товариство не призначало фiнансовi iнструменти iнструментами хеджування
та не оформлювало документацiю про цiлi управлiння ризиком i стратегiю хеджування.
33.Iнформацiя про основних контрагентiв.
Найменування контрагента Доля в обсягу реалiзацiї %
2017 2016 2015
ПАТ «Укргазвидобування» 61,1 49,2 62,0
ПАТ «Укргазвидобування» Фiлiя БУ «Укрбургаз» 12,5 - ТОВ «Торгiндустрiя» 2,4 20,8 ТОВ «НВП Комплект-Лiга» 5,6 6,6 6,3
ПрАТ «ВК «Укрнафтобурiння» 5,9 4.4 1,2
ПрАТ «Нафтогазвидобування» 3,5 2,5 5,2
34. Iнформацiя про виконання значних правочинiв.
Значнi правочини, тобто правочини (крiм правочинiв з розмiщення товариством власних акцiй),
учиненi товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є їх предметом, становить
10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства здiйснюється вiдповiдно до Закону України «Про
акцiонернi товариства» вiд 17/09/2008 № 514-VI та Статуту товариства.
35. Iнформацiя про вчинення товариством правочинiв в яких є зацiкавленiсть.

Протягом 2017 року товариство не здiйснювало правочинiв, щодо вчинення яких є зацiкавленiсть,
вiдповiдно до статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI.
36. Iнформацiя про корпоративне управлiння, у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi
товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI.
Корпоративне управлiння товариством – це система вiдносин, яка визначає правила та процедури
прийняття рiшень щодо дiяльностi товариства та здiйснення контролю, а також розподiл прав i
обов’язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння ним.
Система корпоративного управлiння ПрАТ «Конотопський арматурний завод» має наступну
структуру:
1. Загальнi збори – Вищий орган Товариства.
2. Наглядова рада – орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Приватного
акцiонерного товариства «Конотопський арматурний завод», контролює та регулює дiяльнiсть
генерального директора Товариства.
3. Генеральний директор Товариства – одноосiбний виконавчий орган Товариства, який в межах
компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
Товариства.
4. Ревiзiйна комiсiя Товариства – орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної
законодавством, Статутом та Положенням «Про ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного
товариства «Конотопський арматурний завод», здiйснює перевiрку господарської дiяльностi
Товариства.
5. Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «Конотопський арматурний завод» були проведенi 28/04/2017
(протокол № 24).
Ревiзiйною комiсiєю у випадках i порядку, визначених законодавством, може проводитись
спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
37. Служба внутрiшнього аудиту.
Системою корпоративного управлiння товариства не передбачено створення служби внутрiшнього
аудиту, а також посади внутрiшнього аудитора.
38. Iнформацiя про випадки виявленого шахрайства.
Протягом 2017 року системою корпоративного управлiння товариства не було виявлено фактiв
шахрайства нi з боку працiвникiв товариства, нi з боку управлiнського та найвищого персоналу
товариства, нi з боку третiх осiб.
39. Управлiння ризиками.
Операцiйний ризик – це ризик, що виникає внаслiдок людських, технiчних i технологiчних
помилок. Операцiйний ризик пов’язаний з функцiонуванням галузi економiки, фiнансовими
ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту, iнтенсивнiстю конкуренцiї. Операцiйний
ризик включає в себе також ризик змiн у нормативно-правовому регулюваннi.
ПрАТ «Конотопський арматурний завод» веде основну дiяльнiсть у сферi машинобудування.
Станом на 31 грудня 2017 року, у зв’язку з полiтичною та економiчною кризою, кiлькiсть
операцiйного ризику значна, якiсть управлiння потребує вдосконалення, сукупний ризик високий,
напрям ризику зростає.
Протягом 2017 року не було випадкiв невiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам регулятивних
органiв, яка могла б суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть в разi її наявностi.
Станом на 31 грудня 2017 року сукупний юридичний ризик помiрний, напрям ризику стабiльний.
Ризик репутацiї – це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає
через несприятливе сприймання iмiджу товариства клiєнтами, контрагентами, акцiонерами або
регулятивними органами.
Станом на 31/12/2017 року сукупний ризик репутацiї низький, напрям ризику стабiльний.
Стратегiчний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає
через неправильнi управлiнськi рiшення, неналежну реалiзацiю рiшень i неадекватне реагування
на змiни в бiзнес-середовищi. Станом на 31/12/2017 року сукупний стратегiчний ризик помiрний,
напрям ризику зростає. Управлiння ризиками передбачає наявнiсть послiдовних рiшень, процесiв,
квалiфiкованого персоналу i систем контролю. Корпоративне управлiння забезпечує чесний та

прозорий бiзнес, вiдповiдальнiсть та пiдзвiтнiсть усiх залучених до цього сторiн.
40. Подiї пiсля дати балансу.
Подiї, iнформацiя про якi може вплинути на здатнiсть користувачiв фiнансової звiтностi робити
вiдповiднi оцiнки та приймати рiшення, пiсля 31 грудня 2017 року не вiдбувались.
41. Потенцiйнi та умовнi зобов’язання
Юридичнi питання
В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство може виступати в якостi вiдповiдача за
окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна
вiдповiдальнiсть по зобов’язаннях, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, не
буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй
Компанiї.
Станом на 31 грудня 2017 року, за оцiнками керiвництва, ймовiрнiсть програшу Товариства у
судових справах (в якостi вiдповiдача), є низькою, тому забезпечення пiд сплату коштiв не
нарахованi.
42. Податкова система
Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових
активiв та зобов'язань проводилась на основi суджень керiвництва Товариства що базувалось на
iнформацiї, яка була у його розпорядженнi на момент складання даної фiнансової звiтностi.
При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань Товариство використовувало
ставки податку, якi, як очiкується, будуть дiяти в перiод реалiзацiї тимчасових рiзниць, що
призвели до виникнення вiдповiдних вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань.
43. Перше застосування
Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк була вперше пiдготовлена вiдповiдно до вимог Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), i згiдно з МСФЗ 1 є попередньою фiнансовою звiтнiстю.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за 2012 рiк вхiдний баланс був складений станом на 1 сiчня
2012 року - дату переходу Товариства на МСФЗ.
Перший повний комплект фiнансової звiтностi, що повнiстю вiдповiдає МСФЗ та мiстить
порiвняльну iнформацiю в усiх звiтах та примiтках до фiнансової звiтностi Товариства, складено
станом на 31 грудня 2013року та за рiк що закiнчився цiєю датою, згiдно МСФЗ, чинними на цю
дату.
Генеральний директор
ПрАТ «Конотопський арматурний завод» С.В.Гужва
Головний бухгалтер Н.В. Пасiчнюк
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