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

Гужва С.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Конотопський арматурний завод"
2. Організаційно-правова форма
Публічне 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

28.04.2015
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi НКЦПФР" № 81

29.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.kaz.com.ua в мережі Інтернет 28.04.2015
(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 власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
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)

X

32. 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)

33. 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.
Цiльовi облiгацiї пiд нерухоме майно в якостi забезпечення не випускалмсь.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне 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)
312
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
дв
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Банк Народний Капитал"
2) МФО банку
322432
3) поточний рахунок
26007010184
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "Нацiональнi iнвестицiї"
5) МФО банку
300498

6) поточний рахунок
260083011025
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

Державний комiтет України з
№ 127.07.59промислової безпеки, охорони
Виконання роботи пiдвищеної небезпеки
21.08.2007
29.13.0
працi та гiрничного нагляду
(Держгiрпромнаг
Опис

Необмежена

Термiн дiї дозволу необмежений

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

Дата призначення особи на посаду
корпоративного секретаря

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

1

2

3

07.04.2011

07.04.2011

Муквич Любов Миколаївна

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 ПАТ "Конотопський арматурний завод".
Додаткової винагороди не отримує.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Фонд державного майна
України по Сумський областi

21124686

40030. м. Суми
Харкiвська,38

0

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

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

вiдсутнi

вiдс. вiдс. вiдс.

0

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Постолюк Валерiй Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 752403 17.02.1998 Шевченкiвський РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1950
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член наглядової ради ПАТ "КАЗ", виконавчий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.07.2013 1
9) Опис
Призначений генеральним директором згiдно рiшення наглядової ради Товариства вiд
08.07.2013р., протокол №1. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє.
Повноваження Генерального директора визначенi Статутом ПАТ "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;
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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ревякiн Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 397401 16.01.1997 Печерський РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1950
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Пенсiонер, в органи управлiння не обирався
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.05.2014 1
9) Опис
Переобраний на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
10.04.14 р. строком на 1 рiк.

Обраний головою наглядової ради згiдно рiшення наглядової ради вiд 05.05.2014 року. Часткою в
статутному капiталi товариства не володiє.
Повноваження голови наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "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 4800 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рикунiч Юрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
СО 271795 26.11.1996 Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член наглядової ради ПАТ "КАЗ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2013 1
9) Опис
Переобраний на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 30.04.2013р. строком на 1 рiк.
Звiльнений з посади члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства
вiд 10.04.2014р. Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,0000025%.
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 виплачена в розмiрi 1000 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гончаренко Оксана Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 297103 02.12.2004 Конотопський МВ УМВС в Сумськiй
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний економiст, до органiв управлiння не обиралась
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2014 1
9) Опис
Переобрана на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 10.04.2014р., строком на 1 рiк. Часткою в статутному капiталi товариства не
володiє.
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 виплачена в розмiрi 1000 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлодiд Юрiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 113384 06.06.1996 Конотопський МВ УМВС України у Сумськiй областi
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Тепловодпостач"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2013 1
9) Опис
Звiльнений з посади члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства
вiд 10.04.2014р., часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Був обраний на строк
вiдповiдно до Статуту ПАТ 1 рiк.
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 виплачена в розмiрi 1000 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
представник за довiренiстю ТОВ "Народна компанiя "Енергетичнi ресурси"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
вiдс 30677707 01.01.2001 0
4) рік народження**
0
5) освіта**
0
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Народна компанiя "Енергетичнi ресурси" (код ЄДРПОУ 30677707, юридична адреса 03148
м.Київ, вул.Л.Курбаса,2Д)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2013 1
9) Опис
Звiльнений з посади члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства
вiд 10.04.2014р., не володiє часткою в статутному капiталi товариства.
Повноваження члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "Конотопський арматурний завод"
та положенням Про наглядову раду.
Додаткова винагорода виплачена в розмiрi 1000 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
представник за довiренiстю ТОВ "Вiдродження"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
вiдс 25369249 01.01.2001 вiдс
4) рік народження**
0
5) освіта**
вiдс
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Вiдродження" (код ЄДРПОУ 25369249, юридична адреса 03062 м.Київ, пр.Перемоги, 67
к.416 )
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2013 1
9) Опис
Звiльнений з посади члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства
вiд 10.04.2014р.,не володiє часткою в статутному капiталi товариства.
Повноваження члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "Конотопський арматурний завод"
та положенням Про наглядову раду.
Додаткова винагорода виплачена в розмiрi 1000 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
представник за довiренiстю ТОВ "Єврокапiталiнвест"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
вiдс 35775250 01.01.2001 вiдс
4) рік народження**
0
5) освіта**
вiдс
6) стаж роботи (років)**
0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Єврокапiталiнвест" (код ЄДРПОУ 35775250, юридична адреса 79019 м.Львiв, вул.Медова,
9/9)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2014 1
9) Опис
Переобраний на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 10.04.2014р., строком на 1 рiк, володiє часткою в статутному капiталi товариства
27,7315%.
Повноваження члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "Конотопський арматурний завод"
та положенням Про наглядову раду.
Додаткова винагорода виплачена в розмiрi 1000 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савченко Олена Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 688930 07.02.1998 Мiнський РУГУ МВС України в м. Києвi)
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "КАЗ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2013 1
9) Опис

Переобрана на посаду голови ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 30.04.2013р. строком на 1 рiк.
Звiльнена з посади голови ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 10.04.2014р., Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
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.
Додаткова винагорода виплачена у розмiрi 5000 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тарасенко Свiтлана Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 348312 16.12.1997 Конотопський РВ УМВС України в Сумськiй областi
4) рік народження**
1966
5) освіта**
середньо-спецiальна
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
економiст ПЕВ ПАТ "КАЗ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2014 1
9) Опис
Переобрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв
Товариства вiд 10.04.2014р., строком на 1 рiк. Володiє часткою в статутному капiталi товариства
0,000109%.
Додаткову винагороду не отримує.
Повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "Конотопський
арматурний завод" та положенням Про Ревiзiйну комiсiю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової

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

1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безрук Валентина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 261248 14.02.1997 Конотопський РВ УМВС України
4) рік народження**
1957
5) освіта**
середня
6) стаж роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член ревiзiйної комiсiї ПАТ "КАЗ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2013 1
9) Опис
Звiльнена з посади члена ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства
вiд 10.04.2014 р. Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,00028%.
Додаткову винагороду не отримує.
Повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "Конотопський
арматурний завод" та положенням Про Ревiзiйну комiсiю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Колесникова Вiкторiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 015221 26.10.1995 Конотопський МВ УМВС України в Сумськiй обл.
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**

12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Аудитор, до органiв управлiння не обиралась
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.08.2013 1
9) Опис
Звiльнено з посади головного бухгалтера 18.03.2014 року згiдно наказу №12-к. Була обрана на
строк вiдповiдно до Статуту ПАТ. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Винагородикрiм 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. Була обрана на строк вiдповiдно
до Статуту ПАТ.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кириченко Iрина Володимiрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 344244 17.10.1997 Конотопським МВ УМВС України в Сумськiй областi
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ПП "Будтехсервiс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2014 безстроково
9) Опис
Призначена на посаду головного бухгалтера 01.04.2014 р. згiдно наказу №09-к. Часткою в
статутному капiталi Товариства не володiє. Винагороди не отримувала. Обрана на строк
вiдповiдно до Статуту ПАТ. Посади протягом останнiх п'яти рокiв: Конотопська ОДПI – головний
держподатковий ревiзор-iнспектор; ПФ «Будтехсервiс» - головний бухгалтер.

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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
корпоративний секретар
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Муквич Любов Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МВ 168694 06.03.2003 Конотопський МВ УМВС України в Сумськiй областi
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Конотопський арматурний завод", єкономiст 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 ПАТ "Конотопський арматурний завод".
Згiдно Положення про наглядову раду ПАТ "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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гужва Сергiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МА 345726 20.10.1997 Конотопським МВ УМВС України в Сумiськiй областi
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член наглядової ради ПАТ "КАЗ" начальник СКТБ, технiчний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2014 1
9) Опис
Обраний на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства
вiд 10.04.2014р. Займав посаду 5 рокiв, не володiє часткою в статутному капiталi товариства.
Повноваження члена наглядової ради були визначенi Статутом ПАТ "Конотопський арматурний
завод" та положенням Про наглядову раду.
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 виплачена в розмiрi 1000 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скатинський Андрiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 722096 06.09.2001 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
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)
10.04.2014 1
9) Опис
Обраний на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства
вiд 10.04.2014р. строком на 1 рiк. Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,0025%.
Обраний на строк вiдповiдно до Статуту ПАТ.
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 1000 грн. Посади: Головний консультант ТОВ «Перша
факторингова компанiя»
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
представник за довiренiстю Компанiя “CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP” (СIТРУСНАЙТ
СОЛЮШНЗ ЛП)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
вiдс SL13508 вiдс
4) рік народження**
0
5) освіта**
вiдс
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Компанiя “CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP” (СIТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП (код SL13508,
юридична адреса вул.Саус Брiдж, буд.12 офiс 1, Шотландiя, Единбург, Великобританiя
(Сполучене Королiвство), ENI IDD)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2014 1
9) Опис
Обраний на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства
вiд 10.04.2014р., строком на 1 рiк.
Повноваження члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "Конотопський арматурний завод"

та положенням Про наглядову раду.
Додаткова винагорода виплачена в розмiрi 1000 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
представник за довiренiстю Компанiя “BELWOOD TRАDING LLP” (БЕЛВУД ТРЕИДIНГ ЛЛП),
9LT.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
вiдс OC 389118 вiдс
4) рік народження**
0
5) освіта**
вiдс
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Компанiя “BELWOOD TRАDING LLP” (БЕЛВУД ТРЕИДIНГ ЛЛП), 9LT. (код ЄДРПОУ OC
389118, юридична адреса вул. Олд Стрiт, буд.1 офiс 372, Лондон, Великобританiя (Сполучене
Королiвство), Англiя, ECIV 9LT.)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2014 1
9) Опис
Обраний на посаду члена наглядової ради згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства
вiд 10.04.2014р., строком на 1 рiк.
Повноваження члена наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "Конотопський арматурний завод"
та положенням Про наглядову раду.
Додаткова винагорода виплачена в розмiрi 1000 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пантелеєнко Олена Олегiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 822506 22.12.2008 Голосiївським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**
1987
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
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)
10.04.2014 1
9) Опис
Обрано на посаду голови ревiзiйної комiсiї Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Конотопський
арматурний завод" 10.04.2014 року. Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,71%.
Обрана на строк вiдповiдно до Статуту ПАТ.
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 АТ «НК
БАНК», економiст зовнiшньо-економiчної дiяльностi представництва в м.Києвi ПАТ.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Набойщикова Галина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 022421 13.10.1995 Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор ТзОВ «Геос-Львiв».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2014 1
9) Опис
Обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства
вiд 10.04.2014 р. строком на 1 рiк. Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,0025%.
Додаткову винагороду не отримує.
Повноваження члена 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.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

генеральний
директор

Постолюк Валерiй Борисович

СН 752403 17.02.1998
Шевченкiвський РУГУ МВС
України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

голова
наглядової ради

Ревякiн Олександр
Миколайович

СН 397401 16.01.1997
Печерський РУГУ МВС
України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

член наглядової
Гончаренко Оксана Валерiївна
ради

МА 297103 02.12.2004
Конотопський МВ УМВС в
Сумськiй

0

0

0

0

0

0

член наглядової
Бiлодiд Юрiй Володимирович
ради

МА 113384 06.06.1996
Конотопський МВ УМВС
України у Сумськiй областi

0

0

0

0

0

0

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника

член наглядової
ради

представник за довiренiстю
ТОВ "Народна компанiя
"Енергетичнi ресурси"

вiдс вiдс вiдс

0

0

0

0

0

0

член наглядової
ради

представник за довiренiстю
ТОВ "Вiдродження"

вiдс вiдс вiдс

0

0

0

0

0

0

член наглядової
ради

представник за довiренiстю
ТОВ "Єврокапiталiнвест"

вiдс вiдс вiдс

10925271

27.7315

10925271

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109

0.000277

109

0

0

0

252

0.00064

252

0

0

0

голова
ревiзiйної
комiсiї

СМ 688930 07.02.1998
Савченко Олена Миколаївна Мiнський РУГУ МВС України
в м. Києвi)

член ревiзiйної
комiсiї

Тарасенко Свiтлана
Миколаївна

МА 348312 16.12.1997
Конотопський РВ УМВС
України

член ревiзiйної
комiсiї

Безрук Валентина
Володимирiвна

МА 261248 14.02.1997
Конотопський РВ УМВС

України
в.о.головного
бухгалтера

Колесникова Вiкторiя
Вiкторiвна

МА 015221 26.10.1995
Конотопський МВ УМВС
України в Сумськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Кириченко Iрина
Володимiрiвна

МА 344244 17.10.1997
Конотопським МВ УМВС
України в Сумськiй областi

0

0

0

0

0

0

корпоративний
секретар

Муквич Любов Миколаївна

МВ 168694 06.03.2003
Конотопський МВ УМВС
України в Сумськiй областi

551

0.001399

551

0

0

0

член наглядової
ради

Рикунiч Юрiй Миколайович

СО 271795 16.01.1997
Печерський РУГУ МВС
України в м.Києвi

1

0.0000025

1

0

0

0

член наглядової
ради

Гужва Сергiй Вiкторович

МА 345726 20.11.1997
Конотопський РВ УМВС
України у Сумськiй областi

0

0

0

0

0

0

1000

0.0025

1000

0

0

0

КВ 722096 06.09.2001
член наглядової
Шевченкiвським РВ ЛМУ
Скатинський Андрiй Юрiйович
ради
УМВС України в Львiвськiй
областi
член наглядової
ради

представник за довiренiстю
Компанiя “CITRUSNIGHT
SOLUTIONS LP”
(СIТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ
ЛП)

вiдс SL13508 вiдс

10734235

27.2466

10734235

0

0

0

член наглядової
ради

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

вiдс OC 389118 вiдс

12732120

32.3178

12732120

0

0

0

голова
ревiзiйної
комiсiї

Пантелеєнко Олена Олегiвна

МЕ 822506 22.12.2008
Голосiївським РУ ГУ МВС
України в м.Києвi

281626

0.7148

281626

0

0

0

член ревiзiйної
комiсiї

Набойщикова Галина
Володимирiвна

КА 022421 13.10.1995
Личакiвським РВ УМВС
України у Львiвськiй областi

500

0.001269

500

0

0

0

Усього 34675665
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

88.017

34675665

0

0

0

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

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Компанiя “CITRUSNIGHT
SOLUTIONS LP”
(СIТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ
ЛП

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника

27.2466

10734235

0

0

0

10925271

27.7315

10925271

0

0

0

12732120

32.3178

12732120

0

0

0

Кількість за видами акцій

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

вiдсутнi

000

0

0

0

0

0

0

34391626

87.2959

34391626

0

0

0

Усього

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

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

10.04.2014

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

88.36
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв (обрання лiчильної комiсiї,
обрання Голови та Секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв).
2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ за 2013 рiк та
його затвердження.
3. Звiт Наглядової ради та його затвердження.
4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ за
2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту та розподiлу прибутку ПАТ за 2013рiк.
6. Затвердження основних технiко-економiчних показникiв на 2014рiк.
7. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради ПАТ.
8. Вiдкликання та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ.
9. Встановлення винагороди посадовим особам Товариства.
10. Внесення змiн та доповнень до Статуту ПАТ та затвердження внутрiшнiх положень.
1. По питанню № 1 порядку денного вирiшили: обрати головою зборiв Ревякiна О.М. секретарем
Пичик О.П., обрати лiчильну комiсiю в складi: голова Муквич Л.М., члени Поповська С.П.,
Дем»яненко С.I., Пальоха Т.В.
По питанню №2 порядку денного вирiшили: звiт генерального директора про результати фiнансовогосподарської дiяльностi ПАТ за 2014 рiк затвердити (Додаток №1 до протоколу).
По питанню №3 порядку денного вирiшили: звiт наглядової ради - затвердити (Додаток №2 до
протоколу).
По питанню №4 порядку денного вирiшили: звiт та висновки ревiзiйної комiсiї щодо фiнансовогосподарської дiяльностi ПАТ за 2014 р. затвердити (Додаток №3 до протоколу).
По питанню №5 порядку денного вирiшили: затвердити рiчний звiт та розподiл прибутку ПАТ за 2014
рiк. (Додаток №4 до протоколу).
По питанню № 6 порядку денного вирiшили: затвердити основнi технiко-економiчнi показники на 2015
рiк (Додаток №5 до протоколу).
По питанню №7 порядку денного вирiшили у зв'язку з закiнченням повноважень вiдкликати членiв
наглядової ради:,Ревякiна Олександра Миколайовича, Гончаренко Оксану Валерiївну, Бiлодiд Юрiя
Володимировича,ТОВ "Народна компанiя "Енергетичнi ресурси",ТОВ "Вiдродження", ТзОВ
"Єврокапiталiнвест.
Шляхом кумулятивного голосування обрано до складу наглядової ради 7 чоловiк строком на 1 рiк: 1
Ревякiна Олександра Миколайовича,Гончаренко Оксану Валерiївну , Гужву Сергiя
Вiкторовича,Скатинського Андрiя Юрiйовича,Компанiя “CITRUSNIGHT SOLUTIONS LP”
(СIТРУСНАЙТ СОЛЮШНЗ ЛП), Компанiя “BELWOOD TRАDING LLP” (БЕЛВУД ТРЕИДIНГ
ЛЛП),ТзОВ «Єврокапiталiнвест»
По питанню №8. порядку денного вирiшили: у зв'язку з закiнченням повноважень вiдкликати членiв
ревiзiйної комiсiї: Савченко О.М., Тарасенко С.М., Безрук В.В.
Шляхом кумулятивного голосування обрано до складу ревiзiйної комiсiї на 1 рiк: Пантелеєнко О.О..,
Тарасенко С.М, Набойщикову Г.В.
Головою ревiзiйної комiсiї ПАТ "Конотопський арматурний завод" обрано Пантелеєнко О.О..,
По питанню №9 порядку денного вирiшили: встановити винагороди та заключити контракти з
посадовими особами Товариства (Додаток №6 до протоколу).
По питанню №10 порядку денного вирiшили: внести змiни та доповнення до Статуту ПАТ.
Голова загальних зборiв О.М.Ревякiн
Секретар загальних зборiв О.П.Пичик

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 АВ №581322
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

19.09.2006

Міжміський код та телефон

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

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

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 дв 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 "Альфа-Аудит"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

31312205

Місцезнаходження

40009 Україна Сумська Ковпакiвський м.Суми вул. Раскової, буд. 34

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2522
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

(0542) 79-37-47

Факс

(0542) 61-17-43

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Договiр № 03/17 вiд17 березня 2015р.. на здiйснення аудиту фiнансової
звiтностi за 2014 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
Номер
Дата
Найменування
Міжнародний
свідоцтва про
реєстрації
органу, що
ідентифікаційний
реєстрацію
випуску
зареєстрував випуск
номер
випуску
1

13.05.2010

Тип цінного
паперу

Номінальна Кількість
Загальна
Форма існування
вартість акцій
акцій
номінальна
та форма випуску
(грн)
(штук) вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

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

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 ВАТ "Конотопський арматурний завод" вiд
07.04.2011 року (протокол №17) було прийняте рiшення про змiну найменування на публiчне
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. I Лепсе, 4.
Змiни в органiзацiйнiй структурi протягом звiтного перiоду не вiдбувались.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 307 чол. Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 5 чол.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 36 чол.
Фонд оплати працi у 2013р. склав 7805,2 тис.грн. Фонд оплати працi у 2014 р. склав 8703,3
тис.грн.
Розмiр фонду заробiтної плати збiльшився на 898,1 тис.грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента, вiдсутня.
ПАТ "КАЗ" до складу будь-яких об'єднань пiдприємств, не належить.
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами ПАТ "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 2014 року таких пiдприємств створено не було.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2014 рiк затвердженi наказами по
Товариству. Облiкова полiтика вiдповiдає всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання
першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2014року), 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 та в касi, 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 по
нафтогазопромисловому обладнанню: ВАТ АК "Корвет" м.Курган; ВАТ "Сiбнафтомаш" Росiя,
Тюмень; ВАТ "Станкомаш" м.Челябинськ, Росiя; завод їм. Саттархана Азербайджана, Баку;
Азоїлнафтомаш Азейбарджан, Баку; ФГУП ПО "Барикади" Росiя, Волгоград; ТОВ
"Уралнафтохiммаш" Рiсiя, Челябiнск; ТОВ "Юго -Камський машинобудiвний завод", Росiя; Усть
-Каменогорський завод, Казахстан; "Воронiжський механiчний завод iм..Хрунiчева" м.Воронiж.
Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв: ДП "Завод УБ и ВТ ", 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
«Нафтогарант» м.Суми.
Протягом звiтного року вiдбулось придбання пiдприємством активiв на суму 24 тис.грн.
Розмiр вiдчуження активiв склав 185 тис.грн.
Правочини мiж Товариством i власниками iстотної участi, членами наглядової ради, генеральним
директором не укладались.
У звiтному роцi первiсна вартiсть основних засобiв становила 51465 тис. грн., знос -35794 тис. грн.
Ступiнь зносу за станом на 31.12.2014 року становить 69,6%.
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства: нестабiльнiсть внутрiшнього ринку.
В 2014 роцi сплачено штрафних санкцiй на суму 750,90 тис.грн., в тому числi штрафи по ЄСВ -368
тис.грн., згiдно рiшення суду ПАТ «Сумиобленерго» -172 тис.грн.проценти по ПДВ – 62,3
тис.грн., проценти за оренду земельної дiлянки -23,3 тис.грн., iншi – 125,3 тис.грн.
Реальними джерелами фiнансування програм 2014 року можуть 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 44944,7 тис. грн.

Реалiзацiя продукцiї складає 35082,0 тис. грн.
Нарощування обсягiв виробництва за рахунок залучення iнвестицiй та розширення зовнiшнiх
ринкiв збуту продукцiї.
Протягом звiтного року дослiджень та розробок пiдприємство не проводило.
ПАТ"Конотопський арматурний завод" до ПП "Мiрана" Cтягнення заборгованостi за договором
оренди.
Подано позовну заяву до Господарського суду Сумської областi на суму 41574.77 грн.
ПАТ "Конотопський арматурний завод" до ПП "П'явка" Cтягнення заборгованостi за договором
оренди.
Подано позовну заяву до Господарського суду Сумської областi на суму 86695.16 грн.
ТОВ НВП "Навiгатор Л" до ПАТ"Конотопський арматурний завод". Вiдшкодування збиткiв за
невиконання зобов'язання.
Подана касацiйна скарга ПАТ "КАЗ" на рiшення Господарського суду Сумської областi вiд
27.05.13 та постанову Харкiвського апеляцiйного господарського суду вiд 25.09.13 на суму
465359,42 грн.
Розгляд справи перенесено на 26.02.2014 року. Касацiйну скаргу задоволено, справу направлено
на додатковий розгляд, який призначено 01.04.2014 року.
вiдсутня

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

16234

15094

0

0

16234

15094

будівлі та споруди

12645

12080

0

0

12645

12080

машини та
обладнання

3181

2650

0

0

3181

2650

транспортні
засоби

375

343

0

0

375

343

інші

33

21

0

0

33

21

2. Невиробничого
призначення:

597

577

0

0

597

577

будівлі та споруди

553

537

0

0

553

537

машини та
обладнання

22

20

0

0

22

20

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

22

20

0

0

22

20

16831

15671

0

0

16831

15671

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Термiни та умови користування основними засобами - звичайнi, згiдно їх технологiчних
особливостей та законодавства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року складає
51465 тис. грн. Сума нарахованого зносу 35794 тис.грн.
Орендованих основних засобiв Товариство не має. Первiсна вартiсть всiх основних засобiв на
початок звiтного року складала 51626 тис.грн., сума нараховано зносу вiдповiдно 34795 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного року - 67,3 %, на кiнець року - 69,5 %.
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)

28791

27996

Статутний капітал
(тис. грн.)

9849

9849

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

9849

9849

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 дотриманi. Зменшення статутного капiталу не

вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

3237

X

X

Короткостроковий кредит
в ПАТ "Укргазбанк"

15.08.2011

1021

23

01.01.2016

Короткостроковий кредит
в АТ "Банк «Нацiональнi
iнвестицiї"

02.06.2014

2216

25

02.06.2015

X

1201

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

1201

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

1901

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

12206

X

X

Усього зобов'язань

X

18545

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 5881 тис. грн.; заборгованiсть з оплати працi - 1446 тис. грн. , поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками з учасниками - 7 тис.грн., поточна кредиторська
заборгованiсть за одержаними авансами - 3401 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 219
тис. грн.

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

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

18.03.2014

18.03.2014

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

18.03.2014

25.03.2014

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

25.03.2014

25.03.2014

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

18.03.2014

27.03.2014

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

01.04.2014

01.04.2014

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

10.04.2014

11.04.2014

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

05.05.2014

06.05.2014

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

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

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Приватне пiдприємство
аудиторська фiрма "АльфаАудит"
31312205
40009 м. Суми вул. Раскової, 34

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

2522 23.02.2001

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

вiдс вiдс вiдс 0

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
приватного пiдприємства аудиторської фiрми «Альфа-Аудит»
щодо фiнансової звiтностi
публiчного акцiонерного товариства «Конотопський арматурний завод» за 2014рiк
Адресат
Аудиторський звiт складено для акцiонерiв та управлiнського персоналу ПАТ «Конотопський арматурний завод» для
подання до НКЦПФР.
Вступний параграф
Аудиторами аудиторської фiрми приватного пiдприємства „Альфа-Аудит”, яка здiйснює свою дiяльнiсть у
вiдповiдностi з законом України „Про аудиторську дiяльнiсть”, на пiдставi свiдоцтва
№ 2522 про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги одноособо,
виданого згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 23.02.2001р. №99 з термiном чинностi, продовженим до 02
березня 2016року проведена перевiрка фiнансової звiтностi ПАТ „Конотопський арматурний завод”, що складається з
балансу станом на 31 грудня 2014 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 Публiчне акцiонерне товариство «Конотопський арматурний завод»
Органiзацiйно-правова форма Публiчне 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 публiчного
акцiонерного товариства «Конотопський арматурний завод» за перiод дiяльностi: з 01/01/2014 по 31/12/2014, 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. Рiвень суттєвостi вiдхилень
при проведеннi аудиту фiнансової звiтностi ПАТ «Конотопський арматурний завод» за перiод з 01/01/2014 по
31/12/2014, у вiдповiдностi до внутрiшнього положення ПП АФ «Альфа-Аудит», розраховано наступним чином:
- з метою виявлення суттєвих вiдхилень у фiнансовiй звiтностi та на пiдставi професiйного судження, згiдно
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутних послуг № 320
«Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту», аудитором визначено рiвень суттєвостi в розмiрi 10% валюти
балансу.
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.
ПАТ «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 2014рiк 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 мiстять 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, в тому числi:
- Цивiльного кодексу України вiд 16/01/2003 № 435-IV (iз зiнами та доповненнями);
- Господарського кодексу України вiд 16/01/2003 № 436-IV (iз зiнами та доповненнями);
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 ПАТ«Конотопський арматурний завод» за 2014рiк, 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.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Перевiркою встановлено окремi невiдповiдностi облiкових та звiтних даних товариства стосовно капiталу у дооцiнках
та додаткового капiталу. Але вони не є суттєвими, i, з урахуванням ступеню довiри до системи облiку в цiлому,
невпевненiсть у достовiрностi з не є фундаментальною.
Крiм того, часовi рамки призначення аудитора є такими, що вiн не мав змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю активiв,
що призвело до неможливостi отримання аудитором достатнiх i належних аудиторських доказiв щодо iнформацiї про
вартiсть матерiальних активiв, якi вiдображенi в балансi товариства.
Висновок. умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, зазначених у попередньому параграфi «Пiдстави для
висловлення умовно-позитивної думки», фiнансовi звiти справедливо вiдображають в усiх суттєвих аспектах
фiнансовий стан публiчного акцiонерного товариства «Конотопський арматурний завод» на 31 грудня 2014року, та
результати дiяльностi, рух коштiв за звiтний 2014 рiк.
Для оцiнки вiдповiдностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi
пiдприємства аудиторами проведено аналiз фiнансового стану та дiяльностi товариства: Фiнансовий стан товариства
визначається за допомогою економiчних показникiв (iндикаторiв), якi розраховуються вiдповiдно до прийнятої
методики:
Показники На 31.12.
2013 На 31.12.
2014 Норматив Примiтки
1. Коєфiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття): ф1р.1195/ф1р.1695
2,05
1,83
1,0-1,5
вище
нормативу
2. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї):
(ф1р.1495/ф1р.1900)
0,68
0,61
0,5
В межах
нормативу
3. Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi (р.1495)ф1/р.1595+р.1695ф1)
2,12
1,55
> 1,0
В межах
нормативу
4.Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi (у 2014р. та 2014р.)
(ф.2р.2350)/ф.2р.2000)
-0,21
0,02
Збiльш.
збiльшення
5.Коефiцiєнт оборотностi
обiгових засобiв
(р.2000 ф.2/р.1195ф.1)
0,74
1,12
Збiльш.
збiльшення
-Коефiцiєнти лiквiдностi показують здатнiсть пiдприємства розраховуватись по своїх поточних зобов’язаннях, що в
значнiй мiрi характеризує його фiнансовий стан:
Як видно з таблицi, значення найбiльш вагомого показника лiквiдностi (коефiцiєнта загальної лiквiдностi) за термiн,
що аналiзується, дещо погiршилось, але, знаходиться на рiвнi вище нормативного, що показує достатнiсть оборотних

активiв пiдприємства для розрахункiв за його поточними зобов’язаннями.
-Значення коефiцiєнта фiнансової незалежностi(автономiї, платоспроможностi) несуттєво погiршилось, але
знаходиться в межах нормативу, що показує вiдносно достатнiй рiвень власного капiталу пiдприємства в загальнiй
вартостi засобiв, наданих для його дiяльностi, тобто, обсяг фiнансування дiяльностi товариства за рахунок залучених
засобiв не перевищує прийнятний (допустимий) рiвень.
- аналогiчно i рiвень коефiцiєнта фiнансової стабiльностi, зменшився, але знаходиться в межах нормативу, це також
вказує на достатнiй рiвень власного капiталу товариства в структурi пасивiв (джерел основних та обiгових засобiв
товариства).
- порiвняно з минулим роком, досить суттєво збiльшився рiвень рентабельностi (прибутковостi) дiяльностi
пiдприємства.
-Швидкiсть обороту обiгових засобiв товариства є однiєю з якiсних характеристик фiнансової полiтики пiдприємства.
Мiж ефективнiстю роботи пiдприємства та швидкiстю обороту обiгових засобiв- пряма залежнiсть. Значення цього
показника покращилось.
Таким чином, змiни структури балансу, та розрахованi вище iндикатори (показники) показують вiдносну стабiльнiсть
фiнансового стану пiдприємства та пiдвищення ефективностi дiяльностi протягом звiтного перiоду. Зазначене вище
дозволяє не ставити пiд сумнiв твердження про безперервнiсть дiяльностi товариства.
Розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi
та iнформацiї у примiтках до неї
Необоротнi активи: Балансова вартiсть: нематерiальних активiв на звiтну дату (31.12.2014р.) 54тис.грн., основних
засобiв: 15671тис.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 69,5%
У структурi ОЗ переважну частку складають будiвлi i споруди; машини та обладнання. Детальна iнформацiя стосовно
основних засобiв розкрита у примiтках до звiтностi.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на дату балансу 166тис.грн. Протягом звiтного року основнi засоби не
переоцiнювались. Довгостроковiфiнансовi iнвестицiї на звiтну дату 155тис.грн..
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 1372тис.грн., залишки у незавершеному виробництвi 1733тис.грн.,
залишок готової продукцiї на дату балансу 12763тис.грн.
Облiк дебiторської заборгованостi за товари, роботи та послуги, в цiлому, здiйснюється з урахуванням нормативних
вимог. Зазначена сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 6158тис.грн. вiдповiдає облiковим
даним. Заборгованiсть за виданими авансами 1677тис.грн. також вiдповiдає облiковим даним. Довгострокової
дебiторської заборгованостi немає. Резерв сумнiвних боргiв 147,6тис.грн.
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
1367тис.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 - 5881тис.грн.;
- поточнi зобов’язання з авансiв одержаних - 3401тис.грн.;
- по розрахункам з бюджетом - 1901тис.грн.;
- зi страхування - 1040тис.грн.;
- з оплати працi - 1446тис.грн.;
Забезпечення виплат персоналу, та iншi забезпечення наступних витрат i платежiв не створювались.
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.
Додатковий капiтал i капiтал у дооцiнках разом складають 26876тис.грн.. 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 2462тис.грн.; непокритий збиток
на дату балансу -10396,0 тис.грн.
Стосовно фiнансового результату дiяльностi пiдприємства, аудитор вважає, що iнформацiя, в цiлому, вiдповiдає
облiковим даним. Чистий доход вiд реалiзацiї товарiв, послуг становить 35082тис.грн., визнаються доходи згiдно
критерiїв визнання,- пiд час збiльшення активiв або зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання власного
капiталу. Собiвартiсть реалiзованих товарiв (робiт, послуг) 28473тис.грн., iншi операцiйнi доходи 3309тис.грн.,
адмiнiстративнi витрати 3477тис.грн.,- також в суттєвих аспектах, вiдповiдають облiковим даним. Фiнансовий
результат дiяльностi- прибуток в сумi 795тис.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 2014 року цей показник становить 28791тис.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, в ходi проведення
аудиторскої перевiрки, було здiйснено у вiдповiдностi до внутрiшньофiрмових положень приватного пiдприємства
аудиторської фiрми «Альфа-Аудит». Фактiв викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства виявлено не було.
Вiдомостi про аудиторську фiрму
Назва Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Альфа-Аудит»
Номер свiдоцтва 2522 Внесено до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги
одноособо, рiшенням Аудиторської палати України вiд 23/02/2001р. № 99 з термiном дiї, продовженим до 02/03/2016.
Мiсцезнаходження 40009 м. Суми вул. Раскової, 34
Телефон, факс (0542) 79-37-47; 095-180-33-66; 067-773-65-23 факс- (0542) 611-743
Аудит фiнансової звiтностi ПАТ «Конотопський арматурний завод» здiйснено на пiдставi договору вiд 17 березня
2015р. № 03/17. Предметом даного договору визначено - перевiрка фiнансової звiтностi ПАТ «Конотопський
арматурний завод» з метою висловлення незалежної професiйної думки у формi аудиторського висновку стосовно
вiдповiдностi фiнансової звiтностi за 2014рiк концептуальнiй основi, облiковим даним, прийнятiй облiковiй полiтицi,
адекватностi вiдображення результатiв господарювання за вказаний вище термiн.
Заст. директора ПП АФ „Альфа-Аудит”: Жилавий I.I.
24 квiтня 2015р.
.
.
.

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

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

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
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
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 у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): позачерговi збори не проводились

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

7

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

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

4

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

комiтети не створювались

Інші (запишіть)

д/в

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

Так

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?
Не належить
Загальні
Наглядова Виконавчий до компетенції
збори
рада
орган
жодного
акціонерів
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

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Ні

X
X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення про нарахування та
виплату дивiдендiв, положення про
фонди

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

Публікується у
пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджується загальнодоступній
на загальних
інформаційній базі
зборах
даних НКЦПФР
про ринок цінних
паперів

Документи
Інформація
надаються для
Копії
розміщується
ознайомлення документів на власній
безпосередньо надаються
інтернетв
на запит
сторінці
акціонерному акціонера акціонерного
товаристві
товариства

Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

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) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Протягом трьох рокiв аудитора не
змiнювали.

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
Інше (запишіть): вiдс.

X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

X

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

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? Так
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:
кодекс не прийнято
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
кодекс не прийнято

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Конотопський арматурний завод"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

00218331

за КОАТУУ 5910400000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230
28.99

312

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
41600, Сумська, Конотопський, Конотоп,
Вирiвська, будинок 60

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Актив

Код рядка

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

40

54

39

первісна вартість

1001

208

267

176

накопичена амортизація

1002

168

213

137

Незавершені капітальні інвестиції

1005

18

166

31

Основні засоби:

1010

16831

15671

19020

первісна вартість

1011

51626

51465

53399

знос

1012

34795

35794

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

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

155

155

15052

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

18

17

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

17062

16063

34171

Запаси

1100

15144

15868

16275

Виробничі запаси

1101

998

1372

1999

Незавершене виробництво

1102

1595

1733

1975

Готова продукція

1103

12262

12763

11502

Товари

1104

289

0

799

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

405

405

405

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

1460

6158

4917

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1169

1677

1815

з бюджетом

1135

0

0

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

5171

5185

420

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

89

1367

20

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

89

1367

20

Витрати майбутніх періодів

1170

4

7

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

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

673

606

1057

Усього за розділом II

1195

24115

31273

24910

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

41177

47336

59081

Пасив

Код рядка

На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

9849

9849

9849

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

19638

19638

20235

Додатковий капітал

1410

7238

7238

7238

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

2462

2462

2462

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-11191

-10396

-1673

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

27996

28791

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

1413

1413

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

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

1413

1413

1201

Короткострокові кредити банків

1600

1731

3237

2450

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

4016

5881

3967

за розрахунками з бюджетом

1620

852

1901

1073

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

330

1040

380

за розрахунками з оплати праці

1630

762

1446

830

за одержаними авансами

1635

4015

3401

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

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

55

219

4960

Усього за розділом IІІ

1695

11768

17132

19769

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

41177

47336

59081

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

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.
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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

2000

35082

17891

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

( 28473 )

( 13349 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

6609

4542

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

3309

2933

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

( 3477 )

( 3521 )

Витрати на збут

2150

( 961 )

( 612 )

Інші операційні витрати

2180

( 4605 )

( 6672 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Стаття

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

875

0

збиток

2195

(0)

( 3330 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

209

14897

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 274 )

( 335 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 14 )

( 14928 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

796

0

збиток

2295

(0)

( 3696 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-1

-2

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

795

0

збиток

2355

(0)

( 3698 )

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

795

-3698

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

15583

4382

Витрати на оплату праці

2505

8703

7805

Відрахування на соціальні заходи

2510

3354

3008

Амортизація

2515

1216

1212

Інші операційні витрати

2520

7600

7034

Разом

2550

36516

23441

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

0.02018

-0.09387

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.02018

-0.09387

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

вiдс.
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

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

3000

34292

18933

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

9

122

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

3367

4015

Надходження від повернення авансів

3020

2

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

14

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

3

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

164

1674

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1408 )

( 11438 )

Праці

3105

( 6369 )

( 7776 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 4285 )

( 4772 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 3684 )

( 4553 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 1488 )

( 2257 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 2196 )

( 2296 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 20795 )

( 1169 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(4)

(0)

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

( 1024 )

( 1718 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

282

-6682

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

14897

необоротних активів

3205

0

295

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

( 236 )

( 18 )

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

-236

15174

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

4588

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

92

603

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

3082

1229

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 274 )

( 335 )

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

( 92 )

( 7452 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

1232

-8413

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

1278

79

Залишок коштів на початок року

3405

89

7

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

3

Залишок коштів на кінець року

3415

1367

89

Примітки

вiдс.

Керівник

Гужва Сергiй Вiкторович
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КОДИ
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття
1

За звітний період

Код рядка

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

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

3523

0

0

0

0

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)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
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

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

3200

0

X

0

X

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:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
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
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КОДИ
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Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код рядка

1

2

3

4

5

6

7

Залишок на
початок року

4000

9849

19667

7238

2462

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

Інші зміни

4090

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період
Інший сукупний
дохід за звітний

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8

9

10

-11220

0

0

27996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-29

0

0

29

0

0

0

9849

19638

7238

2462

-11191

0

0

27996

4100

0

0

0

0

795

0

0

795

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

період
Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)

неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

795

0

0

795

Залишок на
кінець року

4300

9849

19638

7238

2462

-10396

0

0

28791

Примітки

Представлена фiнансова звiтнiсть за 2014 є повним комплектом фiнансової звiтностi,
що повнiстю вiдповiдає МСФЗ та мiстить порiвняльну iнформацiю у всiх звiтах та
примiтках до фiнансової звiтностi Товариства.

Керівник

Гужва Сергiй Вiкторович

Головний бухгалтер

Кириченко Iрина Володимирiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi за 2014 рiк
Примiтка 1.Товариство та його дiяльнiсть
Публiчне акцiонерне товариство "Конотопський арматурний завод" (далi - ПАТ "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.
Публiчне 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".
Засновниками товариства виступили особи, якi на дату проведення установчих зборiв Товариства
були акцiонерами Вiдкритого акцiонерного товариства "Конотопський арматурний завод"
Публiчне акцiонерне товариство "Конотопський арматурний завод" зареєстровано Виконавчим
комiтетом конотопської мiської ради Сумської областi, про що зроблено запис вiд 30.01.1996 року
за № 16281200000000179.
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 9848 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 без документарнiй формi iснування).
Публiчне акцiонерне товариство "Конотопський арматурний завод" складає фiнансову звiтнiсть
вiдповiдно до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за адресою: 41600, Сумська, Конотопський,
Конотоп, Вирiвська, будинок 60.
Примiтка 2. Основнi пiдходи до складання фiнансової звiтностi
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).
Керуючись МСФЗ 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi",
Товариство обрало 1 сiчня 2012 року датою переходу на МСФЗ. При цьому, фiнансова звiтнiсть
Товариства за 2013 рiк є першою повною рiчною фiнансовою звiтнiстю, що складається
вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а
також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi Комiтетом з
мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання такої фiнансової звiтностi.
Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2014 рiк затвердженi наказами по
Товариству. Облiкова полiтика вiдповiдає всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання
першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2014року).
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.
Фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2013р. та за рiк, що закiнчився цiєю датою, була
попередньою МСФЗ фiнансовою звiтнiстю Товариства, в якiй було наведено iнформацiю про
перехiд Товариства на МСФЗ.
Представлена фiнансова звiтнiсть за 2014 є першим повним комплектом фiнансової звiтностi, що
повнiстю вiдповiдає МСФЗ та мiстить порiвняльну iнформацiю у всiх звiтах та примiтках до
фiнансової звiтностi Товариства.
Звiтна дата за звiтний перiод
Датою рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк є кiнець дня 31 грудня 2014 року.
Функцiональна валюта, валюта подання фiнансової звiтностi та одиниця її вимiру
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою та валютою
подання фiнансової звiтностi Товариства. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в українських
гривнях, округлюється до найближчої тисячi, якщо не зазначене iнше.
Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй
валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату здiйснення
операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у
функцiональну валюту за обмiнним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Усi курсовi рiзницi
вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод.
Принципи оцiнок
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.
Безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi
Товариства, у вiдповiдностi до якого реалiзацiя активiв та погашення зобов'язань вiдбувається в
ходi її звичайної дiяльностi.
Використання суджень та припущень для оцiнки
При пiдготовцi фiнансової звiтностi були застосованi ряд оцiночних суджень та припущень, якi
впливають на величину активiв та зобов'язань, вiдображених у звiтностi. Встановленi припущення
та судження ґрунтуються на iсторичному досвiдi, поточних та очiкуваних економiчних умовах та
iншiй доступнiй iнформацiї. Судження, що найбiльш суттєво впливають на суми визнанi у
фiнансовiй звiтностi та оцiнка значення яких може стати причиною коригувань балансової
вартостi активiв та зобов'язань в наступному фiнансовому роцi включають:
- Строк експлуатацiї основних засобiв;
- Знецiнення активiв;
- Судовi спори;
- Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання.
Примiтка 3. Основнi положення облiкової полiтики
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 роздiляє об'єкти основних засобiв на наступнi групи:
- Будови та споруди;
- Машини та обладнання;
- Автотранспорт;
- Iнструменти, прилади, iнвентар;
- Iншi основнi засоби.
Для кожного об'єкту основних засобiв встановлюється свiй очiкуваний строк корисного
використання. В деяких випадках, очiкуваний строк корисного використання може бути меншим,
анiж строк економiчної служби активу в силу специфiки очiкуваної корисностi активу для
Товариства. Розрахункова оцiнка строку корисного використання активу проводиться iз
застосуванням професiйного судження, заснованого на досвiдi роботи Товариства з аналогiчними
активами. Очiкуваний строк корисного використання регулярно (не рiдше одного разу на рiк)
перевiряється, i, при необхiдностi, переглядається. Амортизацiя основних засобiв нараховується
лiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисної служби вiдповiдних активiв:
Група основних засобiв Перiод (рокiв)
Будiвлi 20-40
Машини та обладнання 7-20
Автотранспорт 5-20
Iнструменти, прилади, iнвентар 5-10
Iншi основнi засоби 1-10
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.
Реалiзацiя товарiв
Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови використання всiх наведених нижче положень:
" Товариство передало покупцю всi суттєвi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням товарами;
" Товариство бiльше не контролює товари в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється с правом власностi
на товари;
" Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
" Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; i
" Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує
вiрогiднiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi та
очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
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") i Товариство може продемонструвати наступне:
- Технiчну здiйсненнiсть завершення створення нематерiального активу, так, щоб його можна було
використовувати або продано;
- Намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати його або продати;
- Здатна використати нематерiальний актив;
- Те, яким чином нематерiальний актив буде створювати ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди;
- Наявнiсть достатнiх технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки,
використання активу.
- Здатнiсть надiйно оцiнити витрати, якi вiдносяться до нематерiального активу в процесi його
розробки.
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 та в касi, 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.
Облiкова полiтика щодо їхнього визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих
Примiток.
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.
Податок на додану вартiсть
Податок на додану вартiсть стягується з Товариства за ставкою визначеною в ст.. 193 ПКУ та з
урахуванням Пiдроздiлу 2 Роздiлу ХХI "Прикiнцевi та перехiднi положення" . Зобов'язання
Товариства з ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, що акумульована за звiтний перiод, та виникає на
дату вiдвантаження товарiв покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати вiд
покупцiв, в залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. Податковий кредит з ПДВ - це сума, на яку
Товариство має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на податковий
кредит виникає в момент отримання товарiв (робiт, послуг) або в момент оплати постачальнику в
залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. ПДВ по операцiям з продажу та придбання визнається в
балансi розгорнуто та вiдображається окремо як актив та зобов'язання з ПДВ.
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.
Податок на прибуток
Податок на прибуток за рiк включає поточний нарахований податок i вiдстрочений податок.
Податок на прибуток визнається в звiтi про фiнансовi результати за винятком випадкiв, коли
нарахування податку на прибуток вiдноситься до статей, визнаних безпосередньо в капiталi (в
цьому випадку вiн визнається в капiталi) або ж у складi iншого сукупного доходу (визнається у
складi iншого сукупного доходу).
Сума поточного податку до сплати розраховується Товариством вiд прибутку до оподаткування,
визначуваної вiдповiдно до податкового законодавства України iз застосуванням податкової
ставки, що дiє на звiтну дату, а також включає коригування податкових зобов'язань за минулi
роки.
Вiдстрочений податок розраховується з використанням балансового методу на суму тимчасових
рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, використовуванiй для складання
фiнансовiй звiтностi, та їх вартiстю, використовуваною для податкових цiлей. Величина
вiдстроченого податку визначається з урахуванням очiкуваного способу реалiзацiї активiв або
сплати зобов'язань iз застосуванням податкових ставок, що дiють або оголошених на звiтну дату.
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання приймаються до залiку для цiлей фiнансової звiтностi,
оскiльки вони вiдносяться до податку на прибуток, що стягується одним i тим же податковим
органом.
Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки в розмiрi, що не перевищує очiкуваної в
майбутньому величини податкiв вiд прибутку до оподаткування, за рахунок яких цей актив буде
реалiзований. Сума вiдстроченого податкового активу зменшується, якщо отримання вiдповiдної
вигоди вiд його реалiзацiї стає маловiрогiдним.
У груднi 2010 року в Українi було прийнято Податковий кодекс, який дiє з сiчня 2011 року, а щодо
податку на прибуток пiдприємств - з квiтня 2011 року. Для розрахунку податку на прибуток згiдно
з положеннями ПКУ застосовуються такi ставки податку на прибуток:
до 01 квiтня 2011 - 25 %;
з 01 квiтня 2011 до 31 грудня 2011 - 23 %;
з сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 - 21 %,
з 01 сiчня 2013 до 31 грудня 2013 - 19 %;
з 01 сiчня 2014 - 18 %.
Однак слiд зазначити, що у вiдповiдностi до норм Закону України № 713 -VII вiд 19.12.2013 р.
"Про внесення змiн до Податкового кодексу України про ставки окремих податкiв" ставка податку
на прибуток в 2014 роцi складає 18 %.
У цьому звiтi керiвництво Товариство вiдобразило вплив нового Податкового кодексу на поточнi
та вiдстроченi податки на прибуток, пов'язанi зi змiною ставок податку на прибуток, а також у
зв'язку зi змiною податкової балансової вартостi основних засобiв. При розрахунку сум
вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань Товариство використовувала ставки податку, якi, як
очiкується, дiятимуть у перiод реалiзацiї тимчасових рiзниць, якi призвели до виникнення
вiдповiдних вiдкладених податкових активiв i зобов'язань
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.
Примiтка 4. Новi стандарти та iнтерпретацiї
Новi i переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, якi повиннi застосовуватися Компанiєю.
В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, яка застосовувалася в попередньому звiтному роцi.
Деякi новi стандарти i iнтерпретацiї стали обов'язковими для застосування з 1 сiчня 2014 року.
Нижче приведенi новi i переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, якi повиннi застосовуватися
Компанiєю нинi або в майбутньому :
Поправка до МСБО 1 "Представлення фiнансової звiтностi - представлення компонентiв iншого
сукупного доходу" мiняє угрупування статей, що представляються у складi iншого сукупного
доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибутку або збитку в певний
момент в майбутньому (наприклад, у разi припинення визнання або погашення), повиннi
представлятися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть перекласифiкованi. Поправка впливає
виключно на подання i не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi
Компанiї
Поправки до МСБО 19 "Винагород працiвникам". Згiдно з поправками, зроблена змiна в порядку
визнання актуарних прибуткiв i збиткiв, а також вартостi послуг минулих перiодiв i секвестру

пенсiйних планiв, змiнено визначення "вихiдна допомога". Актуарнi прибутки i збитки не можна
переносити на майбутнi перiоди iз застосуванням методу коридору або признаватися у складi
прибутку або збитку. Вартiсть послуг минулих перiодiв признається в тому перiодi, в якому
сталася змiна умов пенсiйного плану; виплати, на якi у працiвника ще не виникло права, тепер не
розподiлятимуться на увесь перiод надання послуг в майбутньому. Також введенi додатковi
вимоги до розкриття iнформацiї, а також ризикiв, якi виникають по планах зi встановленими
виплатами i планах, що реалiзовуються декiлькома працедавцями. Поправки не вплинули на
фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" в редакцiї 2011 включає вимоги по складанню окремої
фiнансової звiтностi для компанiй, що становлять консолiдовану фiнансову звiтнiсть. Вимоги до
складання консолiдованої фiнансової звiтностi перенесенi в новий стандарт МСФЗ 10. Прийняття
стандарту не вплинуло на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
МСБО 28 "Iнвестицiй в асоцiйованi i спiльнi компанiї" в редакцiї 2011 об'єднує в собi тi вимоги
стандартiв МСФЗ 28 в попереднiй редакцiї i МСБО 31 "Спiльна дiяльнiсть", якi було вирiшено
залишити в силi i не включати в новi стандарти МСФЗ 11 i МСФЗ 12. Прийняття стандарту не
вплинуло на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
Поправки до МСФЗ 1 "Позики, наданi державою". Згiдно з цими поправками компанiї, уперше
МСФЗ, що застосовують, повиннi застосовувати вимоги МСБО 20 "Облiк державних субсидiй i
розкриття iнформацiї про державну допомогу" перспективно до наявних у них на дату переходу на
МСФЗ позик, наданих державою. Поправка не має впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ 7 "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових
зобов'язань". Компанiї зобов'язанi розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку i
вiдповiднi угоди (наприклад, угоди про надання забезпечення). Новi вимоги по розкриттю
iнформацiї застосовуються до усiх визнаних фiнансових iнструментiв, якi згортаються вiдповiдно
до МСБО 32 " Фiнансовi iнструменти : представлення iнформацiї". Поправки не впливають на
фiнансовий стан або результати дiяльностi Компанiї.
МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" вводить єдину модель консолiдацiї, згiдно якої
поняття контролю визначається як основа консолiдацiї для усiх типiв компанiй. Справжнiй
стандарт встановлює вимоги для випадкiв, коли визначення контролю ускладнене, у тому числi
для випадкiв з потенцiйними правами голосу, правовiдносинами принципала i агента, контролем
специфiчних активiв i обставин, при яких права голосу не є домiнуючим чинником при визначеннi
контролю. Окрiм цього, МСФЗ 10 вводить особливе керiвництво з питань правовiдносин
принципала i агента. Стандарт також мiстить вимоги до облiку i процедури консолiдацiї, якi
переносяться з МСБО 27 i залишаються незмiнними. МСФЗ 10 замiнює собою вимоги до
консолiдацiї, що мiстяться в ПКИ 12 "Консолiдацiя - компанiї спецiального призначення" i МСБО
27 "Консолiдована i окрема фiнансова звiтнiсть". Застосування МСФЗ 10 не вплинуло на
фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
МСФЗ 11 " Спiльнi угоди" покращує облiк спiльних угод шляхом введення методу, який вимагає
вiд сторiн спiльної угоди визнання своїх прав i зобов'язань, витiкаючих з цiєї угоди. Класифiкацiя
загальної угоди визначається шляхом оцiнки прав i зобов'язань сторiн, витiкаючих з цiєї угоди.
Стандарт пропонує тiльки два види спiльної угоди - спiльнi операцiї i спiльну дiяльнiсть. МСФЗ 11
також виключає пропорцiйну консолiдацiю як метод облiку спiльних угод. МСФЗ 11 замiнює
собою МСБО 31 "Участь в спiльнiй дiяльностi" i ПКI 13 "Спiльно контрольованi пiдприємства немонетарнi вклади учасникiв спiльного пiдприємництва". Застосування МСФЗ 11 не вплинуло на
фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про iнвестицiї в iншi компанiї" є новим комплексним стандартом,
мiстить вимоги до розкриття iнформацiї про усi види iнвестицiй в iншi компанiї, включаючи
дочiрнi компанiї, спiльнi угоди, що асоцiюються компанiї i неконсолiдованi структурованi
компанiї. МСФЗ 12 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013
або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. Застосування МСФЗ 12 не вплинуло на
фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
МСФЗ 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю" об'єднує в одному стандартi усi вказiвки вiдносно
оцiнки справедливої вартостi згiдно МСФЗ. МСФЗ 13 не вносить змiн у визначення того, коли

треба використати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi
згiдно МСФЗ, коли її використання вимагається або дозволяється iншими стандартами у складi
МСФЗ. МСФЗ 13 також вимагає розкриття додаткової iнформацiї. Застосування МСФЗ 13 не
зробило iстотного впливу на оцiнки справедливої вартостi, якi визначаються Компанiєю. Там, де
це необхiдно, додаткова iнформацiя розкривається в окремих примiтках по активах i
зобов'язаннях, для яких визначалася справедлива вартiсть.
Iнтерпретацiя IFRIC 20 "Витрат на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища", що
розробляється вiдкритим способом, застосовується вiдносно витрат на видалення шлакових порiд
(розкривнi роботи), що виникають на етапi експлуатацiї родовища, що розробляється вiдкритим
способом. У iнтерпретацiї розглядається метод облiку вигод вiд розкривних робiт. Ця
iнтерпретацiя не має впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Щорiчнi удосконалення МСФЗ
Перерахованi нижче удосконалення не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї :
МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Це удосконалення
роз'яснює, що компанiя, яка припинила застосовувати МСФЗ у минулому i вирiшила, що
зобов'язана знову складати звiтнiсть по МСФЗ, має право застосувати МСФЗ 1 повторно. Якщо
МСФЗ 1 не застосовується повторно, компанiя повинна ретроспективно перерахувати фiнансову
звiтнiсть начебто вона нiколи не припиняла застосовувати МСФЗ.
МСБО 1 "Представлення фiнансової звiтностi". Це удосконалення роз'яснює рiзницю мiж
додаткової порiвняльної iнформацiї, що надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної
порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмальною необхiдною порiвняльною iнформацiєю є
iнформацiя за попереднiй звiтний перiод.
МСБО 16 "Основнi засоби". Це удосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини i допомiжне
устаткування, якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: представлення iнформацiї". Це удосконалення роз'яснює, що
податок на прибуток, що вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, враховується вiдповiдно до
МСФЗ( IAS ) 12 "Податок на прибуток".
МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Це удосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по
розкриттю в промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з
вимогами по розкриттю в нiй iнформацiї про зобов'язання сегменту. Згiдно з цим роз'ясненням,
розкриття iнформацiї в промiжнiй фiнансовiй звiтностi також повиннi вiдповiдати розкриттям
iнформацiї в рiчнiй фiнансовiй звiтностi.
МСФЗ i Iнтерпретацiї, що не набули чинностi
Компанiя не застосовувала наступнi МСФЗ i Iнтерпретацiї МСФЗ i МСБО, якi були опублiкованi,
але не набули чинностi:
Поправки до МСБО 32 - "Взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань" описують, як
слiд правильно застосовувати критерiї взаємозалiку в МСБО 32 вiдносно систем розрахункiв
(таких як системи єдиного клiрингового центру), у рамках яких використовуються механiзми
неодночасних валових платежiв. Передбачається, що цi поправки не матимуть впливу на
фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї. Поправки набувають чинностi
для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати.
Поправки до МСБО 36 - "Розкриття iнформацiї вiдносно суми очiкуваного вiдшкодування для
нефiнансових активiв". Ця поправка зменшує обставини, при яких вiдшкодовувана сума активiв
або генеруючих одиниць має бути розкрита, i вводиться явна вимога про розкриття ставки
дисконтування при визначеннi знецiнення (чи сторнування знецiнення), де сума очiкуваного
вiдшкодування(на основi справедливої вартостi за вирахуванням витрат по вибуттю) визначається
з використанням дисконтування. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати. Передбачається, що цi поправки не матимуть
впливу на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї.
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя i оцiнка", стандарт опублiкований в листопадi 2009
року, вiн замiнює МСБО 39 "Фiнансових iнструментiв: визнання i оцiнка" в частинi класифiкацiї i
оцiнки фiнансових iнструментiв. Вступ в силу цього стандарту був запланований для рiчних
звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015 року, але надалi дата набуття чинностi була

скасована. Компанiя оцiнює вплив стандарту на свою фiнансову звiтнiсть.
Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 i МСБО 27 - "Iнвестицiйнi компанiї " набувають чинностi для
рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015 або пiсля цiєї дати i передбачають
виключення з вимог про консолiдацiю для компанiй, якi вiдповiдають визначенню iнвестицiйної
компанiї згiдно МСФЗ 10. Виключення з вимог про консолiдацiю вимагає, щоб iнвестицiйнi
компанiї враховували дочiрнi компанiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Цi
поправки не матимуть впливу на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi
Компанiї.
Поправки до МСБО 39 - "Новацiя похiдних iнструментiв i продовження облiку хеджування". У
цих поправках передбачається виключення з вимоги про припинення облiку хеджування у разi,
коли новацiя похiдного iнструменту, визначеного як iнструмент хеджування, вiдповiдає
встановленим критерiям. Цi поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати. Компанiя чекає, що цi поправки не матимуть
впливу на фiнансове положення або фiнансовi результати його дiяльностi.
Iнтерпретацiя IFRIC 21 "Обов'язковi платежi". У Iнтерпретацiї роз'яснюється, що компанiя визнає
зобов'язання по обов'язкових платежах тодi, коли вiдбувається дiя, що спричиняє за собою їх
сплату. У разi обов'язкового платежу, виплату якого потрiбно у разi досягнення мiнiмального
порогового значення, в iнтерпретацiї встановлюється заборона на визнання передбачуваного
зобов'язання до досягнення встановленого мiнiмального порогового значення. Iнтерпретацiя IFRIC
21 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015 або пiсля цiєї дати.
Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСБО 19 - "Програми зi встановленими виплатами: внески працiвникiв". Поправки
уточнюють вимоги, що пред'являються до того, яким чином внески працiвникiв або третiх осiб,
пов'язанi з послугами, слiд вiднести до перiодiв надання послуги. Крiм того, вона дозволяє, але не
зобов'язує визнавати такi внески як зниження вартостi послуг в перiодi, в якому вiдповiдна
послуга надається, у разi, якщо сума вкладу не залежить вiд числа рокiв надання послуг. Цi
поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня 2015 року або
пiсля цiєї дати. Компанiя чекає, що цi поправки не матимуть впливу на фiнансове положення або
фiнансовi результати його дiяльностi.
Програма "Щорiчнi удосконалення МСФЗ". Ряд змiн до стандартiв, прийнятих у рамках програм
по щорiчному удосконаленню МСФЗ, набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 липня 2015 або пiсля цiєї дати. Цi поправки в основному носять уточнюючий
характер, що дозволить зняти деякi невизначеностi у формулюваннях i так далi. Прийняття цих
удосконалень не вплине на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Примiтка 5. Основнi засоби
Основнi засоби представленi наступним чином:
Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар
та iншi необоротнi матерiальнi активи Разом
Первiсна вартiсть
на 01.01.2013 34522 17190 578 1109 53399 53532
Надходження 13 96 299 12 420 19
Переоцiнка -7386 -7386 Вибуття 62 172 28 25 287 1925
на 31.12.2013 34473 9728 849 1096 46146
Надходження 8 11 19
Перемiщення 0
Переоцiнка -6922 -6922 Вибуття 41 1787 41 56 1925
на 31.12.2014 34432 14871 808 1051 51162 51626
Накопичений знос 0 34795
на 01.01.2013 20143 12776 436 1024 34379
Нараховано знос за перiод 591 546 24 26 1187 172
Знос по вибувшим 51 141 28 24 244 185

Переоцiнка -7013 -7013
на 31.12.2012 20683 6168 432 1026 28309
Нараховано знос за перiод 584 543 40 25 1192
Переоцiнка -6560 -6560
Знос по вибувшим 33 1593 39 54 1719
на 31.12.2013 21234 11678 433 997 34342
Залишкова вартiсть 0
на 01.01.2013 14379 4414 142 85 19020 18210
на 31.12.2013 13790 3560 417 70 17837 16831
на 31.12.2014 13198 3193 375 54 16820 15671
Примiтка 6. Нематерiальнi активи
Нижче наведенi iнформацiя щодо руху нематерiальних активiв протягом 2013-2014 рокiв:
Компьютернi програми та iнше Разом
Первiсна вартiсть
на 01.01.2013 175553 175553 176
Надходження
Вибуття
на 31.12.2013 175553 175553 208
Надходження 31972 31972
Трансформацiя за МСФЗ 51500 51500
на 31.12.2014 156025 0 156025
Накопичена амортизацiя
на 01.01.2013 136765 136765 168
Амортизацiя за перiод 4964 4964
на 31.12.2013 141729 141729
Амортизацiя за перiод 26205 26205 213
Трансформацiя за МСФЗ 47900 47900
на 31.12.2013 120034 0 120034
Залишкова вартiсть
на 01.01.2013 38788 0 38788 34
на 31.12.2013 33824 0 33824 40
на 31.12.2014 35991 0 35991 54
Примiтка 7. Вiдстроченi податки
Витрати з податку на прибуток складаються з наступних компонентiв:
2014
податок на прибуток нарахований на отриману передплату за продукцiю Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються по ставкам податку на прибуток, котрi,
як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах коли буде реалiзовано податковий актив або
проведено розрахунок по зобов'язанню.
Примiтка 8. Запаси
Станом на 31 грудня запаси включають:
2014 2013
Сировина й матерiали 475 637 735 475
Паливо 26 28 24 26
Готова продукцiя/товари 12262 11216 12763 12262
Незавершене виробництво 1595 1261 1733 1595
Запаснi частини 377 380 369 377
Малоцiннi швидкозношуванi предмети 22 72 33 22
Iншi матерiали 211 387
Керiвництво Товариства приймає рiшення про списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї
виходячи з їх структури та ознак економiчного, технiчного та фiзичного зносу.
Примiтка 9. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть представлена наступним чином:

2014 2013
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 976 1896 6305 1607
Дебiторська заборгованiсть третiх осiб - Дебiторська заборгованiсть пов'язаних осiб - мiнус: резерв сумнiвних боргiв 147 147 147 147
829 1749 6158 1460
2014 2013
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 6037 376 5185 5171
Дебiторська заборгованiсть за авансами виданими 1009 185 1677 1169
Дебiторська заборгованiсть за податковими платежами - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть пов'язаних сторiн - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
резерв сумнiвних боргiв - Рух резерву сумнiвних боргiв представлено наступним чином:
2014
Сальдо резерву на початок перiоду 147
Збитки вiд знецiнення дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Збитки вiд знецiнення iншої поточної дебiторської заборгованостi Поверненi суми Сальдо резерву на кiнець перiоду 147
Примiтка 10. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на 31 грудня грошовi кошти та еквiваленти представленi таким чином:
2014 2013
Кошти на поточних рахунках 89 7 1367 89
Кошти в касi пiдприємства - Примiтка 11 Статутний капiтал
Статутний капiтал Товариства складає 9848 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 без документарнiй формi iснування).
Розподiл прибутку
У вiдповiдностi до українського законодавства Товариство розподiляє прибуток у якостi
дивiдендiв на основi бухгалтерської звiтностi складеної за МСФЗ. У вiдповiдностi до українського
законодавства розподiлу пiдлягає чистий прибуток.
Примiтка 12 Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть представлена наступним чином:
Кредиторська заборгованiсть представлена наступним чином:
2014 2013
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 710 4513 5881 4016
Кредиторска заборгованiсть заборгованiсть за товари, роботи, послуги 710 4513
Кредиторска заборгованiсть за товари, роботи, послуги - пов'язаних сторiн - Iнша поточна кредиторська заборгованiсть 5926 7102 8014 6021
з одержаних авансiв 3920 2145 3401 4015
з бюджетом 852 847 1901 852
зi страхування 330 832 1040 330
з оплати працi 762 1793 1446 762
Iншi поточнi зобов'язання 62 1485 226 62
6636 11615
Примiтка 13 Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року доходи Товариства складали:
2014 2013
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 17891 26542 35082 17891
Дохiд вiд реалiзацiї робiт

Дохiд вiд реалiзацiї послуг
Дохiд вiд iншої реалiзацiї
-17891 26542
Примiтка 14 Собiвартiсть реалiзацiї
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року собiвартiсть реалiзованої продукцiї складала:
2014 2013
Собiвартiсть реалiзованих товарiв 28473 13349
13349
21086
Собiвартiсть реалiзованих послуг
Собiвартiсть iншої реалiзацiї 1364 1301 1490 1364
Комунальнi послуги - Витрати на заробiтну плату 754 1045 8703 7805
Амортизацiя 1212 1189 1216 1212
Iншi витрати 11383 18852 7660 7034
Примiтка 15 Адмiнiстративнi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року адмiнiстративнi витрати складали:
2014 2013
Матерiальнi витрати 18 19 22 44
Витрати на адмiнiстративний персонал 1850 2552 2419 1926
Податки 3 3 - 3
Амортизацiя обладнання загального призначення 52 56 36 49
Витрати на поточнi ремонти та обслуговування основних фондiв загального призначення 15106 2
1
Витрати на послуги звязку 27 53 18 35
Витрати енергiї та комунальнi послуги 466 580 413 475
Банкiвськi послуги 59 73 59 59
Iншi адмiнiстративнi витрати 1031 1061 508 929
3521 4503
Примiтка 16 Витрати на збут
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року витрати на збут складали:
2014 2013
Витрати на персонал з маркетингу та збуту 467 481 609 473
Банкiвськi послуги - Обслуговування программного забезпечення 3 Амортизацiя обладнання збутового призначення 11 12 11 11
Iншi збутовi витрати 131 629 341 128
612 1122
Примiтка 17 Iншi операцiйнi доходи
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року iншi доходи Товариства складали:
2014 2013
Прибуток вiд реалiзацiї запасiв 1511 1100 2107 1511
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 274 304 203 274
Дохiд вiд безоплатно отриманих активiв - Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - - 802 Одержанi штрафи, пенi, неустойки - - 4 Державнi дотацiї - Вiдшкодування ранiше списаних активiв - Прибутки вiд реалiзацiї запасiв - Прибутки вiд вибуття необоротних активiв 245 - - 245

Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi 903 170 93 903
2933 1574
Примiтка 18 Iншi операцiйнi витрати
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року iншi витрати Товариства складали
2014 2013
Сировина i матерiали 1190 1014 1490 1116
Електроенергiя 13 11 -Витрати на оплату персоналу 1851 224 818 1994
Нарахування на заробiтню плату 735 78 501 1222
Резерв сумнiвних боргiв - Штрафи 792 756 751 792
Зменшення корисностi необоротних активiв - Збитки вiд зменшення корисностi запасiв - Збитки вiд реалiзацiї необоротних активiв - Благодiйнiсть - Збитки вiд реалiзацiї запасiв - Представницькi витрати - Витрати на дослiдження - Iншi витрати 1167 5153 1045 1548
6672 7236
Примiтка 19 Iнформацiя про стан дебiторської та кредиторської заборгованостi
Станом на 31.12.2014 До 3 мiсяцiв До 6 мiсяцiв До 12 мiсяцiв Бiльше року Всього
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Торгова дебiторська заборгованiсть 581 17 133 95 826 5283 191
Iнша дебiторська заборгованiсть 243 5797 - - 6040 67 4951
Векселi одержанi 405 405 405
ИТОГО АКТИВИ 824 5814 133 500 7271 47336 41177
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 660 - 50 710 5881 4016
Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 762 - - - 762 1446 762
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть 4178 119 3 12 4312 7904 6138
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 683 - 169 – 852 1901 852
ИТОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 6283 119 222 12 6636 17132 11768
Примiтка 20 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 2014 року, за оцiнками керiвництва, ймовiрнiсть програшу Товариства у
судових справах, в яких воно є вiдповiдачем є низькою, тому забезпечення пiд сплату коштiв за
даними позовами не нарахованi.
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.
Примiтка 21 Полiтика управлiння ризиками
Ризик лiквiдностi

Ризиком лiквiдностi є ризик того, що Товариство не зможе розрахуватися по зобов'язанням при
настаннi термiну їх погашення. Товариство здiйснює ретельне управлiння i контроль за
лiквiднiстю. Товариство використовує процедуру пiдготовки бюджету i прогнозування руху
грошових коштiв, що забезпечує наявнiсть у Товариства необхiдних коштiв для виконання своїх
платiжних зобов'язань. На основi прогнозованих потокiв грошових коштiв приймаються рiшення
про вкладення грошових коштiв або залученнi фiнансування, коли це потрiбно. Проведення
полiтики аналiзу та управлiння кредитним ризиком забезпечує наявнiсть у Товариства достатньої
суми грошових коштiв для погашення зобов'язань Товариства в строк.
Кредитний ризик
Кожен клас фiнансових активiв, представлений в звiтi про фiнансове стан Товариства до певної
мiри схильний до кредитного ризику. Керiвництво розвиває i вводить полiтики i процедури, якi
мiнiмiзують впливи негативних подiй, викликаних впливом ризикiв на фiнансовий стан
Товариства.
Фiнансовi iнструменти, якi мають кредитний ризик, - це в основному дебiторська заборгованiсть з
основної дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть. Кредитний ризик, пов'язаний з цими
активами обмежений внаслiдок розмiру клiєнтської бази Товариства i безперервними процедурами
монiторингу кредитоспроможностi клiєнтiв i iнших дебiторiв.
Дебiторська заборгованiсть Товариства представлена дебiторською заборгованiстю державних
пiдприємств, комерцiйних органiзацiй i приватних осiб, при цьому кожна з груп дебiторiв має
кредитний ризик. Збiр дебiторської заборгованостi вiд уряду в основному залежить вiд полiтичних
i економiчних чинникiв i не завжди пiддається контролю з боку Товариства.
Проте, керiвництво робить всi можливi заходи, щоб мiнiмiзувати ризик неповернення дебiторської
заборгованостi вiд цiєї категорiї дебiторiв. Зокрема кредитоспроможнiсть таких дебiторiв
оцiнюється на основi фiнансових показникiв.
Примiтка 22. 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 2014 року та за рiк що закiнчився цiєю датою, згiдно МСФЗ, чинними на цю
дату.
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