ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ
Під тверд жую ід ентичність електронної та паперової форм інформації , що под ається д о Комісії , та д остовірність
інформації , над аної д ля розкриття в загальнод оступній інформаційній базі д аних Комісії .
Голова правління
(посад а)

Іванов Георгій Валентинович
(під пис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(д ата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
1. Загальні від омості
1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ Т ОВАРИСТ ВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "

1.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаход ження

Украї на, Запорізька область, д /н, м. Запоріжжя, 69040,
вул. Барикад на, буд . 26

1.4. Ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ

01056280

1.5. Міжміський код та телефон, факс

(061) 218-70-39, (061) 218-70-39

1.6. Електронна поштова ад реса

Urist@zmz.zp.ua

2. Д ані про д ату та місце оприлюд нення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнод оступній інформаційній базі д аних Комісії

25.04.2013
(д ата)

2.2. Річна інформаця опублікована у
83 (1587), бюлетень “Від омості НКЦПФР”

30.04.2013

(номер та найменування офіційного д рукованого вид ання)

(д ата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.zmz.zp.ua

в мережі Інтернет
(д ата)

(ад реса сторінки)

ЗМІСТ
1. Основні від омості про емітента:
а) ід ентифікаційні реквізити, місцезнаход ження емітента

X

б) інформація про д ержавну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні вид и д іяльності

X

ґ) інформація про од ержані ліцензії (д озволи) на окремі вид и д іяльності

X

д ) від омості щод о належності емітента д о буд ь-яких об'єд нань під приємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паї в)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату ї х праці

X

4. Інформація про посад ових осіб емітента:
а) інформація щод о освіти та стажу роботи посад ових осіб емітента

X

б) інформація про волод іння посад овими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що волод іють 10 від сотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про д ивід енд и
8. Інформація про юрид ичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Від омості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похід ні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного період у
д ) інформація щод о вид аних сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господ арську д іяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щод о вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних вид ів прод укції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої прод укції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Від омості щод о особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного період у

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад , структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвід ношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щод о співвід ношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну д ату після змін іпотечних активів у склад і
іпотечного покриття, які від булися протягом звітного період у
в) інформація про заміни іпотечних активів у склад і іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів д о склад у іпотечного покриття
г) від омості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за вид ами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного період у

ґ) від омості щод о під став виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які склад ають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кред итними
д оговорами (д оговорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено д о склад у
іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щод о реєстру іпотечних активів
20. Основні від омості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що волод іють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка склад ена за положеннями (станд артами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї ) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що провод ились у звітному році (д ля акціонерних
товариств) (д од ається д о паперової форми при под анні інформації д о Комісії )

X

27. Ауд иторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка склад ена за міжнарод ними станд артами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій під приємств, виконання зобов'язань за
якими зд ійснюється шляхом перед ачі об'єкта (частини об'єкта) житлового буд івництва)
30. Примітки
За результатами звітного та поперед нього року рішення про виплату д ивід енд ів не приймалося. Емiтент не
належить д о буд ь-яких об`єд нань пiд приємств. Послугами рейтингових агентств не користовувалися. "Iнформацiя
про органи управлiння емiтента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством. Облiгацiї (буд ьяких вид ів), iпотечнi цiннi папери, похiд нi цiннi папери, сертифiкати ФОН та буд ь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй,
Т овариством не розміщувалися. Гарантiї третiх осiб при випуску боргових цiнних паперiв не над авалися.
Т овариство не має зобов`язань за облiгацiями, iпотечними та iншими цiнними паперами, сертифiкатами ФОН та
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Фактiв викупу власних акцiй за звiтний перiод не було. Iпотечне
покриття вiд сутнє. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр iпотечних активiв вiд сутнiй. Сертифiкати ФОН не
розміщувалися. Емiтент склад ає фiнансову звiтнiсть за міжнарод ними станд артами, тому фінансова звітність за
П(С)БО не над ається. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiд сутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї , виконання
зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не розміщувалися. Замовлених та/або
вид аних сертифікатів протягом звітного період у не було. Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв
за кред итним д оговорами (д оговорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. У
товариства немає код ексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в розд iлi "Залучення iнвестицiй та
вд осконалення практики корпоративного управлiння" не вказана д ата його прийняття. Т овариство не є фінансовою
установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється. 04.04.2013р. Загальними зборами акціонерів
прийнято рішення про звільнення з посад и Голови правління Меренкова Волод имира Д митровича та обрання на
посад у Голови правління Іванова Георгія Валентиновича, тому ця особа під писує Річний звіт емітента за 2012
звітний рік.

Основні відомості про емітента
1. Ід ентифікаційні реквізити, місцезнаход ження емітента
1.1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ Т ОВАРИСТ ВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "

1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "ЗМЗ"

1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

1.4. Поштовий інд екс

69040

1.5. Область, район

Запорізька область, д /н

1.6. Населений пункт

м. Запоріжжя

1.7. Вулиця, буд инок

вул. Барикад на, буд . 26

2. Інформація про д ержавну реєстрацію емітента
2.1. Серія і номер свід оцтва

ААВ №497797

2.2. Д ата д ержавної реєстрації

30.06.1994

2.3. Орган, що вид ав свід оцтво

Виконавчий комітет Запорізької міської рад и

2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1249574.5

2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1249574.5

3. Банки, що обслуговують емітента
3.1. Найменування банку (філії , від д ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ "БАНК КРЕД ИТ Д НIПРО"

3.2. МФО банку

305749

3.3. Поточний рахунок

2600530543901

3.4. Найменування банку (філії , від д ілення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

ПАТ "БАНК КРЕД ИТ Д НIПРО"

3.5. МФО банку

305749

3.6. Поточний рахунок

2600530543901

4 . Основні вид и д іяльності
Код за КВЕД

Найменування

30.20

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого склад у

24.44

Виробництво мід і

24.45

Виробництво інших кольорових металів

Інформація про од ержані ліцензії (д озволи) на окремі вид и д іяльності*
Вид д іяльності

Номер
ліц ензії
(д озволу)

Д ата
вид ачі

Д ержавний
орган, що
вид ав

Д ата
закінчення
д ії ліц ензії
(д озволу)

1

2

3

4

5

ЗАГОТ ІВЛЯ, ПЕРЕРОБКА, МЕТ АЛУРГІЙНА ПЕРЕРОБКА
МЕТ АЛОБРУХТ У КОЛЬОРОВИХ І ЧОРНИХ МЕТ АЛІВ

442876

16.12.2008 МIНIСТ ЕРСТ ВО 16.12.2013
ПРОМИСЛОВОЇ
ПОЛIТ ИКИ
УКРАЇ НИ

Опис:
Після закінчення строку д ії ліцензії , Т овариства планує ї ї прод овжити.
РОЗРОБЛЕННЯ, ВИРОБНИЦТ ВО, ВИГОТ ОВЛЕННЯ,
614501
ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПРИД БАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ
(ВІД ПУСК), ВВЕЗЕННЯ НА Т ЕРИТ ОРІЮ УКРАЇ НИ, ВИВЕЗЕННЯ
З Т ЕРИТ ОРІЇ УКРАЇ НИ, ВИКОРИСТ АННЯ, ЗНИЩЕННЯ
НАРКОТ ИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТ РОПНИХ РЕЧОВИН І
ПРЕКУРСОРІВ
Опис:

22.03.2012 КОМIТ ЕТ З
22.03.2017
КОНТ РОЛЮ ЗА
НАРКОТ ИКАМИ

Після закінчення строку д ії ліцензії , Т овариства планує ї ї прод овжити.

Від омості щод о належності емітента д о буд ь-яких об'єд нань під приємств
Найменування об’єд нання Місц езнаход ження об’єд нання

Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнарод не)

Д ата визначення або поновлення
рейтингової оц інки емітента або
ц інних паперів емітента

Рівень кред итного
рейтингу емітента або
ц інних паперів емітента

1

2

3

4

Інформація про органи управління емітента

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

Д ержава в особі Регіонального
від д ілення ФД МУ в Запорізькій
обл. (% на час заснування
товариства)
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Усього

Код за
ЄД РПОУ
засновника
та/або
учасника
20495280

Місц езнаход ження

Украї на,
Запорізька область, д /н,
69001, м. Запоріжжя, вул
Перемоги, буд . 50

Серія, номер, д ата вид ачі та
найменування органу, який вид ав
паспорт*

Від соток акц ій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
100

Від соток акц ій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
100

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Серед ньооблікова чисельність працівників облікового склад у — 342 особи. Серед ня численність позаштатних
працівників - 6 осіб. Серед ня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 4 особи. Чисельність працівників, які
працюють на умовах неповного робочого часу (д ня, тижня) - 332 особи. Фонд оплати праці за 2012 рік склав 8981
тис.грн. У 2012 році фонд оплати праці збільшився від носно поперед нього звітного період у на 1618 тис.грн. Кад рова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації ї ї працівників операційним потребам емітента:
навчання та тренiнги з персоналом провод яться менед жментом пiд приємства. Набiр нових кад рiв на пiд приємствi
зд iйснюється самостiйно.

Інформація про посад ових осіб емітента
Посад а

Член нагляд ової рад и

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Ревчук Ольга Анд рії вна
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

Рік народ ження**

1988

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

1

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

ПМП "Алоніс" - заступник д иректора

Опис

Нагляд ова рад а є органом, що зд ійснює захист прав акціонерів
Т овариства, і, в межах своєї компетенції , контролює та регулює
д іяльність Правління. Повноваження: отримувати буд ь-яку інформацію
та д окументи Т овариства, необхід ні д ля і виконання свої х функцій;
отримувати копії д окументів, а також копії д окументів д очірніх
під приємств Т овариства. Вищезазначена інформація та д окументи
над аються членам Нагляд ової рад и протягом 2 ( д вох) робочих д нів з
д ати отримання особою, що волод іє або має у розпоряд женні
від повід ну інформацію, письмового запиту, під писаного Головою
Нагляд ової рад и; заслуховувати звіти Правління, посад ових осіб
Т овариства з окремих питань д іяльності Т овариства; залучати
експертів д о аналізу окремих питань д іяльності Т овариства. Обов`язки:
д іяти в інтересах Т овариства, д обросовісно, розумно та не
перевищувати свої х повноважень; керуватися у свої й д іяльності
чинним законод авством Украї ни, Статутом Т овариства, Положенням
про нагляд ову рад у, іншими внутрішніми д окументами Т овариства;
виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та
нагляд овою рад ою Т овариства; особисто брати участь у загальних
зборах акціонерів, засід аннях нагляд ової рад и; д отримуватися всіх
встановлених у Т оваристві правил, пов`язаних із режимом обігу,
безпеки та збереження інформації з обмеженим д оступом. Не
розголошувати конфід енційну та інсайд ерську інформацію, яка стала
від омою у зв`язку із виконанням функцій члена нагляд ової рад и,
особам, які не мають д оступу д о такої інформації , а також
використовувати ї ї у свої х інтересах або в інтересах третіх осіб;
своєчасно над авати загальним зборам акціонерів, нагляд овій рад і
повну і точну інформацію про д іяльність та фінансовий стан
Т овариства. Непогашених суд имостей за корисливі та посад ові злочини
не має. Розмір виплаченої винагород и у 2012 році склав 32213,39 грн.,
винагород у в натуральній формі не отримувала. Стаж керівної роботи 1
рік. Поперед ні посад и: заступник д иректора. Посад ова особа не над ала
згод у на розкриття паспортних д аних. Обіймає посад у заступника
д иректора на ПМП "Алоніс", місцезнаход ження: 49000,
Д ніпропетровська обл., м. Д ніпропетровськ, пл. Жовтенва, буд . 12, кім.
408-Б. Обґрунтування змін у персональному склад і: 24.04.2012р.
загальними зборами акціонерів прийнято рішення про звільнення з
посад и Члена Нагляд ової рад и Бикової Ольги Григорівни та
призначення на посад у Члена Нагляд ової рад и Ревчук Ольги
Анд рії вни.

Посад а

Член правлiння, Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Спод обаєва Iрина Анатолiї вна
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

Рік народ ження**

1958

Освіта**

Серед ня-спеціальна

Стаж керівної роботи (років)**

18

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

ВАТ "Запорiжнеруд пром" - Головний бухгалтер

Опис

Повноваження члена правління: отримувати повну, д остовірну та
своєчасну інформацію про Т овариство, необхід ну д ля виконання свої х
функцій; вимагати провед ення засід ання правління; над авати у
письмовій формі зауваження на рішення правління Т овариства; вносити
питання д о поряд ку д енного засід ання правління; отримувати
справед ливу винагород у за виконання функцій члена правління, розмір
якої встановлюється нагляд овою рад ою Т овариства та вносити
питання д о поряд ку д енного засід ання. Обов`язки члена правління: д іяти в інтересах Т овариства д обросовісно, розумно та не
перевищувати свої х повноважень; - д отримуватися всіх встановлених у
Т оваристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження
інформації з обмеженим д оступом; - не розголошувати конфід енційну
та інсайд ерську інформацію, яка стала від омою у зв`язку із виконанням
функцій члена правління, особам, які не мають д оступу д о такої

інформації , а також використовувати ї ї у свої х інтересах або в
інтересах третіх осіб; - керуватися у свої й д іяльності чинним
законод авством Украї ни, Статутом Т овариства, іншими внутрішніми
д окументами Т овариства; - виконувати рішення, прийняті загальними
зборами акціонерів та нагляд овою рад ою Т овариства. Повноваження
головного бухгалтера: Головний бухгалтер д іє від імені бухгалтерії
Т овариства, пред ставляє інтереси Т овариства у взаємовід носинах з
іншими організаціями з господ арсько-фінансових та інших питань. В
межах своєї компетенції під писує та візує д окументи. Самостійно вед е
листування з іншими організаціями з питань, які належать д о
компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника
під приємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Т овариства
пропозиції по вд осконаленню роботи бухгалтерії тощо. Обов`язки
головного бухгалтера: Органiзація бухгалтерського облiку господ арчофiнансової д iяльностi Т овариства, контроль д отримання штатної ,
фiнансової i касової д исциплiни, кошториси ад мiнiстративногоспод арчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських д окументiв,
керування робiтниками бухгалтерії Т овариства. Непогашених
суд имостей за корисливі та посад ові злочини не має. Розмір виплаченої
винагород и у 2012 році склав 50489 грн., винагород у в натуральній
формі не отримувала. Стаж керівної роботи 18 років. Поперед ні посад и:
учень заготiвельника iзоляцiйних д еталей трансформаторного цеха,
лаборант, майстер виробничого навчання, машинiст механiчного
облад нання, машинiстка, контролер вод опровiд ного господ арства,
бухгалтер з облiку матерiалiв, секретар-машинiстка, механiк- лаборант,
iнженер ЖЕУ, майстер з експлуатацiї споруд та буд iвель, машинiстка
виробничо-д испетчерського вiд д iлу, iнженер виробничод испетчерського вiд д iлу, iнспектор ВК, бугалтер-касир, бухгалтерауд итор, головний бухгалтер. Посад ова особа не над ала згод у на
розкриття паспортних д аних. Посад и на буд ь-яких інших під приємствах
не обіймає. Змін у персональному склад і стосовно посад ової особи у
звітному період і не було.

Посад а

Голова правлiння

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Меренков Волод имир Д митрович
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

Рік народ ження**

1959

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

11

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

ВАТ "ЗМЗ" - начальник ВМТ П

Опис

Правління є виконавчим органом АТ яке очолює Голова Правління.
Повноваження: без д овіреності пред ставляє інтереси Т овариства в
д ержавних установах, під приємствах всіх форм власності як в Украї ні,
так і за корд оном та громад ських організаціях, в усіх правоохоронних та
контролюючих органах; організує роботу Правління, скликає засід ання
Правління, визначає ї х поряд ок д енний, забезпечує вед ення протоколів
засід ань Правління; після узгод ження з Нагляд овою рад ою АТ вид ає
розпоряд ження та накази про уклад ення труд ових д оговорів з
працівниками Т овариства та про ї х звільнення, згід но з чинним
законод авством про працю; за погод женням з Нагляд овою рад ою АТ
під писує Колективний д оговір від імені ад міністрації ; под ає Нагляд овій
рад і канд ид атури осіб д ля призначення ї х д о склад у Правління; після
узгод ження з Нагляд овою рад ою АТ під писує бухгалтерську та
фінансову д окументацію, а також д окументи на від ряд ження
працівників і керівників Т овариства за корд он; затверд жує посад ові
інструкції працівників АТ за погод женням з Нагляд овою Рад ою;
виносить у встановленому поряд ку на розгляд Правління, Нагляд ової
рад и, Загальних зборів питання, пов'язані з д іяльністю Т овариства; в
межах свої х повноважень, перед бачених Статутом, Голова Правління
вид ає накази та розпоряд ження, обов'язкові д ля виконання всіма
працівниками АТ за погод женням з нагляд овою рад ою. Кожен член
Правління мас право вносити питання д о поряд ку д енного засід ання
Правління. Обов`язки: - д іяти в інтересах Т овариства д обросовісно,
розумно та не перевищувати свої х повноважень; - д отримуватися всіх
встановлених у Т оваристві правил, пов`язаних із режимом обігу,
безпеки та збереження інформації з обмеженим д оступом; - не
розголошувати конфід енційну та інсайд ерську інформацію, яка стала
від омою у зв`язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не
мають д оступу д о такої інформації , а також використовувати ї ї у свої х
інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у свої й д іяльності
чинним законод авством Украї ни, Статутом Т овариства, іншими
внутрішніми д окументами Т овариства; - виконувати рішення, прийняті
загальними зборами акціонерів та нагляд овою рад ою Т овариства.
Непогашених суд имостей за корисливі та посад ові злочини не має.
Розмір виплаченої винагород и у 2012 році склав 46856 грн., винагород у
в натуральній формі не отримував. Стаж керівної роботи 11 років.
Поперед ні посад и: лаборант галузевої лабораторiї пiд вищення
д еталей енергетичних установок технологiчними метод ами, iнженерконструктор вiд д iлу механiзацiї i автоматизацiї , ст. науковий

спiвробiтник на кафед ру металорiзальнi станки та iнструменти НIСа,
голова правлiння, начальник ВМТ П. Посад ова особа не над ала згод у на
розкриття паспортних д аних. Посад и на буд ь-яких інших під приємствах
не обіймає. Обґрунтування змін у персональному склад і: У звітному
період і змін у персональному склад і щод о посад ової особи не було.
04.04.2013р. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про
звільнення з посад и Голови правління Меренкова Волод имира
Д митровича та обрання на посад у Голови правління Іванова Георгія
Валентиновича, тому ця особа під писує Річний звіт емітента за 2012
звітний рік.

Посад а

Член правлiння

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Iванов Георгiй Валентинович
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

Рік народ ження**

1951

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

21

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

ВАТ "ЗМЗ" - технічний д иректор

Опис

Правління є виконавчим органом АТ яке очолює Голова Правління.
Повноваження: отримувати повну, д остовірну та своєчасну інформацію
про Т овариство, необхід ну д ля виконання свої х функцій; вимагати
провед ення засід ання правління; над авати у письмовій формі
зауваження на рішення правління Т овариства; вносити питання д о
поряд ку д енного засід ання правління; отримувати справед ливу
винагород у за виконання функцій члена правління, розмір якої
встановлюється нагляд овою рад ою Т овариства та вносити питання д о
поряд ку д енного засід ання. Обов`язки: - д іяти в інтересах Т овариства
д обросовісно, розумно та не перевищувати свої х повноважень; д отримуватися всіх встановлених у Т оваристві правил, пов`язаних із
режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим
д оступом; - не розголошувати конфід енційну та інсайд ерську
інформацію, яка стала від омою у зв`язку із виконанням функцій члена
правління, особам, які не мають д оступу д о такої інформації , а також
використовувати ї ї у свої х інтересах або в інтересах третіх осіб; керуватися у свої й д іяльності чинним законод авством Украї ни,
Статутом Т овариства, іншими внутрішніми д окументами Т овариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та
нагляд овою рад ою Т овариства. Непогашених суд имостей за корисливі
та посад ові злочини не має. Розмір виплаченої винагород и у 2012 році
склав 44175 грн., винагород у в натуральній формі не отримував. Стаж
керівної роботи 22 рік. Поперед ні посад и: молод ший науковий
спiвробiтник, iнженер-технолог, начальник технiчного вiд д iлу, технiчний
д иректор. Посад ова особа не над ала згод у на розкриття паспортних
д аних. Посад и на буд ь-яких інших під приємствах не обіймає. Змін у
персональному склад і стосовно посад ової особи у звітному період і не
було.

Посад а

Голова Нагляд ової рад и

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Корiнний Олександ р Миколайович
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

Рік народ ження**

1954

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

6

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

ПМП "Алоiнс" - вед учий менед жер

Опис

Нагляд ова рад а є органом, що зд ійснює захист прав акціонерів
Т овариства, і, в межах своєї компетенції , контролює та регулює
д іяльність Правління. Повноваження: Голова Нагляд ової рад и
організовує роботу Нагляд ової рад и; скликає засід ання Нагляд ової
рад и та головує на них; організовує на засід аннях Нагляд ової рад и
вед ення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Нагляд ової рад и;
від криває Загальні збори. Члени нагляд ової рад и мають право:
отримувати буд ь-яку інформацію та д окументи Т овариства, необхід ні
д ля і виконання свої х функцій; отримувати копії д окументів, а також
копії д окументів д очірніх під приємств Т овариства. Вищезазначена
інформація та д окументи над аються членам Нагляд ової рад и
протягом 2 ( д вох) робочих д нів з д ати отримання особою, що волод іє
або має у розпоряд женні від повід ну інформацію, письмового запиту,
під писаного Головою Нагляд ової рад и; заслуховувати звіти Правління,
посад ових осіб Т овариства з окремих питань д іяльності Т овариства;

посад ових осіб Т овариства з окремих питань д іяльності Т овариства;
залучати експертів д о аналізу окремих питань д іяльності Т овариства.
Обов`язки: д іяти в інтересах Т овариства, д обросовісно, розумно та не
перевищувати свої х повноважень; керуватися у свої й д іяльності
чинним законод авством Украї ни, Статутом Т овариства, Положенням
про нагляд ову рад у, іншими внутрішніми д окументами Т овариства;
виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та
нагляд овою рад ою Т овариства; особисто брати участь у загальних
зборах акціонерів, засід аннях нагляд ової рад и; д отримуватися всіх
встановлених у Т оваристві правил, пов`язаних із режимом обігу,
безпеки та збереження інформації з обмеженим д оступом. Не
розголошувати конфід енційну та інсайд ерську інформацію, яка стала
від омою у зв`язку із виконанням функцій члена нагляд ової рад и,
особам, які не мають д оступу д о такої інформації , а також
використовувати ї ї у свої х інтересах або в інтересах третіх осіб;
своєчасно над авати загальним зборам акціонерів, нагляд овій рад і
повну і точну інформацію про д іяльність та фінансовий стан
Т овариства. Непогашених суд имостей за корисливі та посад ові злочини
не має. Розмір виплаченої винагород и у 2012 році склав 69322.49 грн.,
винагород у в натуральній формі не отримував. Стаж керівної роботи 6
років. Поперед ні посад и: команд ир артилерiйської бригад и, вед учий
менед жер. Посад ова особа не над ала згод у на розкриття паспортних
д аних. Обіймає посад у менед жера на ПМП "Алоніс", місцезнаход ження:
49000, Д ніпропетровська обл., м. Д ніпропетровськ, пл. Жовтенва, буд .
12, кім. 408-Б. Обґрунтування змін у персональному склад і: 24.04.2012р.
загальними зборами акціонерів прийнято рішення припинити
д остроково повноваження В.о. голови нагляд ової рад и - Корінного О.М.
та обрати Нагляд ову рад у ПАТ "ЗМЗ" у склад і д вох осіб - Корінного
О.М.; - Ревчук О.А. Корінний О.М. був обраний на посад у Голови
нагляд ової рад и засід анням нагляд ової рад и 24.04.2012р.

Посад а

Голова Ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Москаленко Д енис Фед орович
або повне найменування юрид ичної особи
Паспортні д ані фізичної особи (серія,
номер, д ата вид ачі, орган, який вид ав)*
або ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ
юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

Рік народ ження**

1980

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

6

Найменування під приємства та
поперед ня посад а, яку займав**

ПМП "Алоiнс" - ст. юрист

Опис

Ревізійна комісія є органом Т овариства, який зд ійснює перевірку
фінансово-господ арської д іяльності Т овариства. Повноваження:
витребувати у АТ д окументи стосовно фінансово-господ арської
д іяльності Т овариства; вимагати скликання засід ань нагляд ової рад и
та позачергових загальних зборів; вносити пропозиції д о поряд ку
д енного загальних зборів; вимагати від працівників Т овариства
пояснень з питань, що від несені д о компетенції ревізійної комісії ;
зд ійснювати інші д ії , перед бачені Статутом та чинним законод авством.
Члени ревізійної комісії мають право бути присутнім на загальних
зборах та брати участь в обговоренні питань поряд ку д енного з правом
д орад чого голосу, в разі коли вони не є акціонерами. Члени ревізійної
комісії мають право брати участь у засід аннях нагляд ової рад и за ї ї
запрошенням або вимогою. Обов'язки: під тверд жувати д остовірність
д аних, що містяться у звітах та інших фінансових д окументів або
встановлювати факт ї х нед остовірності; інформувати нагляд ову рад у
та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого
законод авством поряд ку вед ення бухгалтерської звітності та
зд ійснення фінансово-господ арської д іяльності; над авати виконавчому
органу не пізніше ніж за 45 д нів д о д ати провед ення чергових
загальних зборів висновок за під сумками перевірки фінансовогоспод арської д іяльності АТ за рік; вимагати позачергового скликання
загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або
виявлення зловживань, вчинених посад овими особами; зд ійснювати
інші д ії , перед бачені Статутом та чинним законод авством. Члени
ревізійної комісії зобов’язані д отримуватися встановленого в
Т оваристві режиму конфід енційної таємниці від носно д окументів,
д оступ д о яких вони мають в силу виконання свої х функцій; не
розголошувати інформацію, що має статус інсайд ерської . Непогашених
суд имостей за корисливі та посад ові злочини не має. В звiтному роцi
винагород и (в т.ч. в натуральнiй формi) за виконання обов`язкiв Голови
Ревізійної комісії не отримував. Стаж керівної роботи 6 років. Поперед ні
посад и: слiд чий, д ержавний под атковий iнспектор под аткової служби,
ст. юрист. Обіймає посад у ст. юристконсульта на ПМП "Алоніс",
місцезнаход ження: 49000, Д ніпропетровська обл., м. Д ніпропетровськ,
пл. Жовтенва, буд . 12, кім. 408-Б. Посад и на буд ь-яких інших
під приємствах не обіймає. Змін у персональному склад і стосовно
посад ової особи у звітному період і не було.

Інформація про волод іння посад овими особами емітента акціями емітента

Посад а

1

Прізвище,
Паспортні д ані
Д ата
Кількість
Від
Кількість за вид ами акц ій
ім'я, по
фізичної особи внесення
акц ій
загальної
прості
прості на
привілейовані привілейовані
батькові
(серія, номер,
до
(штук)
кількості
іменні пред 'явника
іменні
на
фізичної
д ата вид ачі,
реєстру
акц ій (у
пред 'явника
особи або
орган, який
від сотках)
повне
вид ав)* або
найменування ід ентифікац ійний
юрид ичної
код за ЄД РПОУ
особи
юрид ичної особи
2

3

Член
Ревчук Ольга
нагляд ової Анд рії вна
рад и

д /н, д /н, д /н

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Москаленко
Д енис
Фед орович

д /н, д /н, д /н

Голова
правлiння

Меренков
Волод имир
Д митрович

Член
правлiння
Член
правлiння,
Головний
бухгалтер

5

7

8

9

10

33689

0

0

0

16.04.2008 2941

0.0588

2941

0

0

0

д /н, д /н, д /н

29.10.1996 42

0.0008

42

0

0

0

Iванов Георгiй
Валентинович

д /н, д /н, д /н

29.10.1996 10

0.0002

10

0

0

0

Спод обаєва
Iрина
Анатолiї вна

д /н, д /н, д /н

0

0

0

0

0

0.031

1534

0

0

0

0.7648

38216

0

д /н, д /н, д /н

33689

6
0.674

Голова
Корiнний
Нагляд ової Олександ р
рад и
Миколайович
Усього

4

0

16.04.2008 1534

38216

0

Інформація про осіб, що волод іють 10 від сотками та більше акцій емітента
Найменування
юрид ичної особи

Ід ентифікац ійний
код за ЄД РПОУ

Т ОВАРИСТ ВО З
35607718
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІД ПОВІД АЛЬНІСТ Ю
"КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТ ИВАМИ
"ФІНГРІН" (ЗАКРИТ ИЙ
НЕД ИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ
IНВЕСТ ИЦIЙНИЙ ФОНД
"Т АТ IСС БIЗНЕС")
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Місц езнаход ження

Украї на,
Д ніпропетровська область,
д /н, 49027, м.
Д ніпропетровськ, пр-т.
Карла Маркса, буд . 22

Серія, номер, д ата вид ачі паспорта,
найменування органу, який вид ав
паспорт**

Д ата
Кількість
Від
внесення
акц ій
загальної
до
(штук)
кількості
реєстру
акц ій (у
від сотках)
850000

17.0058

Д ата
Кількість
Від
внесення
акц ій
загальної
до
(штук)
кількості
реєстру
акц ій (у
від сотках)

Кількість за вид ами акц ій
прості
іменні
850000

прості на
привілейовані привілейовані
пред 'явника
іменні
на
пред 'явника
0

0

0

Кількість за вид ами акц ій
прості
іменні

прості на
привілейовані привілейовані
пред 'явника
іменні
на
пред 'явника

"фізична особа"

751511

15.0353

751511

0

0

0

"фізична особа"

1245000

24.9085

1245000 0

0

0

Усього

2846511

56.9496

2846511 0

0

Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X
Д ата провед ення

24.04.2012

Кворум зборів**

91.79

Опис

Перелік питань, що розгляд алися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії . 2.
Обрання Голови зборів. 3. Обрання Секретаря зборів. 4. Затверд ження Регламенту
зборів. 5. Звіт Правління про результати фінансово-господ арської д іяльності
Т овариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслід ками розгляд у звіту Правління. 6.
Звіт Нагляд ової рад и за 2011р. Прийняття рішення за наслід ками розгляд у звіту
Нагляд ової рад и Т овариства. 7. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік. Прийняття рішення
за наслід ками розгляд у звіту Ревізійної комісії . 8. Затверд ження висновків Ревізійної
комісії . 9. Затверд ження річного звіту Т овариства за 2011р. 10. Затверд ження поряд ку
розпод ілу прибутку (покриття збитку) Т овариства за 2011р. 11. Затверд ження розміру
д ивід енд ів за 2011 рік. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів
Нагляд ової рад и. 13. Обрання членів Нагляд ової рад и, затверд ження умов цивільноправових д оговорів, труд ових д оговорів (контрактів), що уклад атимуться з ними,
встановлення розміру ї х винагород и, обрання особи, яка уповноважується на
під писання д оговорів (контрактів) з членами Нагляд ової рад и. 14. Затверд ження
значних правочинів, які були вчинені в 2011 році. 15. Внесення змін д о Статуту
Т овариства. 16. Затверд ження уповноваженої особи на під писання Статуту та
над ання повноважень д ля провед ення д ержавної реєстрації Статуту Т овариства.
Осіб, які под авали пропозиції д о переліку питань поряд ку д енного, не було. Загальні
збори скликалися за ініціативою Нагляд ової рад и Т овариства. Результати розгляд у
питань поряд ку д енного: 1. Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів ПАТ
"Запорізький механічний завод " у наступному склад і: - Мотина О.П.; - Омельченко Ю.; Васелюк О.М. 2. Обрати голову чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Запорізький
механічний завод " призначених на 24.04.2012р. в особі - Москаленко Д ениса
Фед оровича. 3. Обрати секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПАТ
"Запорізький механічний завод " призначених на 24.04.2012р. в особі - Корінного О.М. 4.
Встановити наступний регламент д ля виступів, обговорення та розгляд у питань
поряд ку д енного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Запорізький механічний
завод " призначених на 24.04.2012р.: - Оголошення питання поряд ку д енного та
проекту рішення д о 5 хвилин. - Виступ д оповід ача з питання поряд ку д енного д о 15
хвилин. - Обговорення питання поряд ку д енного та проекту рішення (включаючи
запитання, д ебати та ін.) д о 10 хвилин. - Голосування з питань поряд ку д енного д о 5
хвилин. Висування канд ид атів д о робочих органів загальних зборів та д о органів
акціонерного товариства від бувається лише при наявності згод и на таке обрання
самих канд ид атів, що отримується письмово (в разі від сутності канд ид ата на
загальних зборах), або усно від самого канд ид ата, що присутній на загальних зборах.
Голосування на зборах зд ійснюється за принципом: од на акція - од ин голос.
Голосування з питань поряд ку д енного - від крите. Рішення з питань поряд ку д енного
приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, крім
питання що від повід но д о статуту приймається кваліфікованою більшістю голосів у
більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались д ля участі у зборах. Під сумки
голосування щод о питань поряд ку д енного оголошує голова зборів. 5. Затверд ити звіт
Правління про під сумки фінансово-господ арської д іяльності ПАТ "ЗМЗ" за 2011 рік. 6.
Затверд ити Звіт Нагляд ової рад и за 2011р. 7. Затверд ити Звіт Ревізійної комісії щод о
перевірки фінансово-господ арської д іяльності Т овариства в 2011 році. 8. Затверд ити
висновок Ревізійної комісії ПАТ "ЗМЗ" щод о перевірки фінансово-господ арської
д іяльності Т овариства в 2011 році. 9. Затверд ити Річний звіт) баланс та звіт про
фінансові результати) ПАТ "ЗМЗ" за 2011 рік з валютою балансу 7669000 (сім
мільйонів шістсот шістд есят д ев'ять тисяч) тис. грн. 10. Затверд ити наступний
розпод іл прибутку за результатами д іяльності ПАТ "ЗМЗ" 2011 році в розмірі 7669000
грн.: - 7285550 грн. спрямувати на розвиток виробничої бази, оновлення основних
засобів під приємства та інвестиційну д іяльність. - направити 383450 грн. в резервний
фонд ПАТ "ЗМЗ", згід но п.1, розд ілу 8 Статуту товариства". 11. Чистий прибуток
отриманий у 2011 році в умі 7285550 грн. спрямувати на розвиток виробничої бази,
оновлення основних засобів під приємства та інвестиційну д іяльність. 12. Припинити
д остроково з 24 квітня 2012 року повноваження: В.о. голови нагляд ової рад и Корінного О.М.; члена нагляд ової рад и - Д емид ової В.В.; члена нагляд ової рад и Бикової О.Г. 13. Обрати Нагляд ову рад у ПАТ "ЗМЗ" у склад і д вох осбі з терміном
повноважень на три роки: - Корінного О.М.; - Ревчук О.А. Затверд ити умови цивільноправових (труд ових) д оговорів контрактів, що уклад атимуться з членами Нагляд ової
рад и. Уповноважити голову правління ПАТ "ЗМЗ" під писати від імені Т овариства
цивільно-правові (труд ові) д оговори, контракти що уклад атимуться з членами
Нагляд ової рад и. 14. Затверд ити значні правочини, що були уклад ені в 2011 році та
погод жені нагляд овою рад ою ринкова вартість майна, або послуг яких становила д о
25% вартості активів Т овариства за д аними фінансової звітності за 2010 рік а саме: -

д оговір № 654/11-Д від 25.07.2011 року на прид бання простих іменних акцій у Т ОВ
"ФГІ" на суму 7200000 грн.; - д оговір № 2281 Д від 21.03.2011 року на прид бання
іменних акцій у Т ОВ "СПАЦК ІНВЕСТ " на 8000000 грн. 15. 1. Внести зміни та
д оповнення д о Статуту ПАТ "ЗМЗ" шляхом виклад ення ї х в д од атку № 1 д о сьомої
ред акції у від повід ності д о вимог ЗУ "Про акціоенрні Т овариства" № 514-VI выд
17.09.2008 року з урахування внесених змін станом на 01.04.2012 року. Зміни та
д оповнення д о сьомої ред акції Статуту ПАТ "Запорізький механічний завод "
затверд женої Виконавчим комітетом Запорізької міської рад и 16.06.2011 року 1.
Внести зміни д о розд ілу "4. СТ АТ УТ НИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТ АЛ АТ " пункт 2 слова
"простих іменних акцій номінальною вартістю" замінити словами "часток од накової
номінальної вартості" та після слів кожна д оповнити "корпоративні права за якими
посвід чуються акціями". 2. Д оповнити розд іл "5. ЦІННІ ПАПЕРИ" пунктом 10: - акції
публічного акціонерного товариства можуть покупатися та прод аватися на фонд овій
біржі. Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процед уру включення акцій
д о біржовго списку хоча б од нієї фонд ової біржі. 3. Д оповнити розд іл "10. ЗАГАЛЬНІ
ЗБОРИ АТ " пунктом 7 - рішення про поперед нє схвалення значених правочинів, які
можуть вчинятися АТ протягом не більше як од ного року з д ати прийняття такого
рішення із зазначенням характеру правочинів та ї х граничною супутньої вартості.
пункт 7 по тексту статуту вважати 8. 4. Внести зміни та д оповнити розд іл "11.
НАГЛЯД ОВА РАД А АТ " - абзац 1 пункту 10 слово "ревізор" замінити "ревізійною
комісією"; абзац 2 пункту 10 викласти в новій ред акції : - у разі якщо обрання членів
нагляд ової рад и зд ійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення
загальних зборів про д острокове припинення повноважень може прийматися тільки
стосовно всіх членів нагляд ової рад и. З припиненням повноважень членів нагляд ової
рад и припиняється д ія д оговору (контракту) з ним у разі: а) незад овільної оцінки
д іяльності загальними зборами за під сумками роботи за рік; б) систематичне
невиконання членами нагляд ової рад и обов'язків поклад ених на них згід но д оговору
(контакту). Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі зокрема (але
не обмежуючись) від сутність у більш ніж 50% засід ань нагляд ової рад и АТ протягом
од ного календ арного року. 5. Пункт 12 Статуту - виключити. 6. Пункт 15 Статуту
викласти в новій ред акції : - голова нагляд ової рад и обирається членами нагляд ової
рад и Т овариства з ї х числа простою більшістю голосів від кількісного склад у
нагляд ової рад и. Нагляд ова рад а має право в буд ь-який час переобрати голову
нагляд ової рад и. 7. Пункт 18, абзац 3 Статуту слово "ревізор" замінити словом
"голова та члени ревізійної комісії ". 2. Затверд ити зміни д о сьомої ред акції Статуту
ПАТ "ЗМЗ" та викласти ї х у восьмі ред акції Статуту. 3. Встановити що восьма
ред акція Статуту ПАТ "ЗМЗ" вступає в силу з моменту ї ї Д ержавної реєстрації . 16.
Уповноважити голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗМЗ"
під писати Статут ПАТ "Запорізький механічний завод " у восьмій ред акції .
Уповноважити Зайцеву Т .О. провести Д ержавну реєстрацію Статуту Т овариства або
змін д о Статуту.
Вид загальних зборів*

чергові

позачергові
X

Д ата провед ення

18.05.2012

Кворум зборів**

0.54

Опис

Перелік питань, що повинні були розгляд атися на загальних зборах:1. Обрання
лічильної комісії . 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3.
Затверд ження поряд ку (регламенту) провед ення загальних зборів акціонерів. 4. Про
припинення ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД » внаслід ок реорганізації
шляхом перетворення у товариство з д од атковою від повід альністю. 5. Про обрання
Голови та членів Комісії з припинення ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕЗАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 6.
Про визначення повноважень Голови та членів Комісії з припинення ПАТ
«ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 7. Про д острокове припинення повноважень
членів Нагляд ової рад и ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 8. Про д острокове
припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД ». 9. Про визначення поряд ку, умов та строків перетворення ПАТ
«ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 10. Про визначення поряд ку обміну акцій ПАТ
«ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД » на частки у статутному капіталі товариства з
д од атковою від повід альністю, що створюється у наслід ок перетворення ПАТ
«ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 11. Інформація про поряд ок та умови викупу
акцій у акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 12. Про визначення
поряд ку, та строків повід омлення акціонерів про поряд ок реалізації права
обов'язкового викупу акцій, у зв'язку із прийняттям рішення про припинення ПАТ
«ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД » шляхом перетворення у товариство з
д од атковою від повід альністю. Осіб, які под авали пропозиції д о переліку питань
поряд ку д енного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою акціонерів
Т овариства. Загальні збори не від булися у зв'язку з від сутністю кворуму.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові
X

Д ата провед ення

25.06.2012

Кворум зборів**

0.54

Опис

Перелік питань, що повинні були розгляд атися на загальних зборах:1. Обрання
лічильної комісії . 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3.
Затверд ження поряд ку (регламенту) провед ення загальних зборів акціонерів. 4. Про
припинення ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД » внаслід ок реорганізації
шляхом перетворення у товариство з д од атковою від повід альністю. 5. Про обрання
Голови та членів Комісії з припинення ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕЗАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 6.
Про визначення повноважень Голови та членів Комісії з припинення ПАТ
«ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 7. Про д острокове припинення повноважень
членів Нагляд ової рад и ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 8. Про д острокове
припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД ». 9. Про визначення поряд ку, умов та строків перетворення ПАТ
«ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 10. Про визначення поряд ку обміну акцій ПАТ
«ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД » на частки у статутному капіталі товариства з
д од атковою від повід альністю, що створюється у наслід ок перетворення ПАТ
«ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 11. Інформація про поряд ок та умови викупу
акцій у акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 12. Про визначення
поряд ку, та строків повід омлення акціонерів про поряд ок реалізації права
обов’язкового викупу акцій, у зв’язку із прийняттям рішення про припинення ПАТ
«ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД » шляхом перетворення у товариство з
д од атковою від повід альністю. Осіб, які под авали пропозиції д о переліку питань
поряд ку д енного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою акціонерів
Т овариста. Загальні збори не від булися у зв'язку з від сутністю кворуму.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові
X

Д ата провед ення

17.12.2012

Кворум зборів**

0.48

Опис

Перелік питань, що повинні були розгляд атися на загальних зборах: 1. Обрання
лічильної комісії . 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3.
Затверд ження поряд ку (регламенту) провед ення загальних зборів акціонерів. 4. Про
реорганізацію ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД » внаслід ок перетворення у
товариство з д од атковою від повід альністю. 5. Про обрання голови та членів комісії з
реорганізації ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕЗАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 6. Про визначення
повноважень голови та членів комісії з реорганізації ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД ». 7. Про д острокове припинення повноважень членів нагляд ової рад и ПАТ
«ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 8. Про д острокове припинення повноважень
членів ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 9. Про визначення
поряд ку та умов (плану) перетворення ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 10.
Про визначення поряд ку обміну акцій ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД » на
частки у статутному капіталі товариства з д од атковою від повід альністю, що
створюється внаслід ок перетворення ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 11.
Інформація про поряд ок та умови викупу акцій у акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ». 12. Про визначення поряд ку та строків повід омлення акціонерів
про поряд ок реалізації права обов’язкового викупу акцій у зв’язку із прийняттям
рішення про перетворення ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД » у товариство з
д од атковою від повід альністю. Осіб, які под авали пропозиції д о переліку питань
поряд ку д енного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою акціонерів
Т овариста. Загальні збори не від булися у зв'язку з від сутністю кворуму.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юрид ичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ Т ОВАРИСТ ВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ Д ЕПОЗИТ АРІЙ
УКРАЇ НИ"

Організаційноправова форма

Публічне акціонерне товариство

Ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ

30370711

Місцезнаход ження

Украї на, м. Киї в, д /н, м. Киї в, д /н, вул. Б.Грінченка, буд .3

Номер ліцензії або іншого д окумента на
цей вид д іяльності

АВ 581322

Назва д ержавного органу, що вид ав
ліцензію або інший д окумент

Д ержавна комісія з цінних паперів та фонд ового ринку

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента 25.05.2011
Міжміський код та телефон

044-377-70-16

Факс

044-279-13-22

Вид д іяльності

Юрид ична особа, яка зд iйснює професiйну д епозитарну д iяльнiсть
д епозитарiю

Опис

д /н

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

Т ОВАРИСТ ВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД ПОВІД АЛЬНІСТ Ю "РЕФОРМАЦІЯКАПІТ АЛ"

Організаційноправова форма

Т овариство з обмеженою від повід альністю

Ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ

36648781

Місцезнаход ження

Украї на, Запорізька область, д /н, м. Запоріжжя, 69123, вул. Хортицьке
шосе, буд . 3

Номер ліцензії або іншого д окумента на
цей вид д іяльності

АВ № 534185

Назва д ержавного органу, що вид ав
ліцензію або інший д окумент

Д ержавна комiсiя з цiнних паперiв та фонд ового ринку

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента 01.07.2010
Міжміський код та телефон

(061) 222-95-30

Факс

(061) 222-95-40

Вид д іяльності

Юрид ична особа, яка зд iйснює професiйну д епозитарну д iяльнiсть
зберігача

Опис

д /н

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

ПРИВАТ НЕ ПІД ПРИЄМСТ ВО "АУД ИТ ОРСЬКА ФІРМА "ІЛІС"

Організаційноправова форма

Приватне під приємство

Ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ

23288311

Місцезнаход ження

Украї на, Запорізька область, д /н, м. Запоріжжя, 69035, вул. Рекорд на,
буд . 26

Номер ліцензії або іншого д окумента на
цей вид д іяльності

1038

Назва д ержавного органу, що вид ав
ліцензію або інший д окумент

Ауд иторська палата Украї ни

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента 26.01.2006
Міжміський код та телефон

(061) 224-24-27

Факс

(061) 224-24-27

Вид д іяльності

Ауд итор (ауд иторськa фiрмa), якa над ає ауд иторськi послуги емiтенту

Опис

Свiд оцтво про внесення в Реєстр субєктiв ауд иторської д iяльностi
№1038, д ата вид ачi 26.01.2006, д ата под овження д iї 30.11.2010.
Ауд иторська фірма зд ійснювала у 2012 році перевірку за 2011 рік.

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

Т ОВАРИСТ ВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД ПОВІД АЛЬНІСТ Ю АУД ИТ ОРСЬКА
ФІРМА "СТ АТ УС"

Організаційноправова форма

Т овариство з обмеженою від повід альністю

Ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ

23287607

Місцезнаход ження

Украї на, Запорізька область, д /н, м. Запоріжжя, 69035, пр. Леніна, буд .
176, кв. 78

Номер ліцензії або іншого д окумента на
цей вид д іяльності

1111

Назва д ержавного органу, що вид ав
ліцензію або інший д окумент

Ауд иторська палата Украї ни

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента 30.03.2001
Міжміський код та телефон

061-289-76-53

Факс

061-289-76-53

Вид д іяльності

Ауд итор (ауд иторськa фiрмa), якa над ає ауд иторськi послуги емiтенту

Опис

Ауд иторська фірма зд ійснювала перевірку за 2012 рік у 2013 році.

Інформація про випуски акцій
Д ата
реєстрац ії
випуску

Номер
Найменування
Міжнарод ний
свід оц тва
органу, що
ід ентифікац ійний
про
зареєстрував
номер
реєстрац ію
випуск
випуску

1

2

13.05.2010

3

37/08/1/10

Т ип ц інного
папера

4

Запорiзьке Т У
Д КЦПФР

Форма
Номінальна Кількість Загальна
Частка у
існування та
вартість
акц ій
номінальна статутному
форма випуску
(грн.)
(штук)
вартість
капіталі (у
(грн.)
від сотках)

5

UA4000072037

6

7

8

Акція проста
Безд окументарні 0.25
безд окументарна іменні
іменна

4998298

9
1249574.5

10
100

Акції Т овариства включено д о біржовго списку Приватного акціонерного товариства "Прид ніпровська фонд ова біржа. Фактів лістингу/д елістингу цінних
паперів емітента на фонд ових біржах не було. Д од аткової емiсiї не зд ійснювали, рiшення щод о д од аткової емiсiї акцiй не приймалося. Д острокового
погашення не було.

Процентні облігації
Д ата
реєстрац ії
випуску

Номер
Найменування Номінальна Кількість Форма
Загальна
Проц ентна
Т ермін
Сума
Д ата
свід оц тва
органу, що
вартість
у
існування номінальна ставка за
виплати виплачених погашення
про
зареєстрував
(грн.)
випуску та форма
вартість
облігац іями проц ентів проц ентів
облігац ій
реєстрац ію
випуск
(штук)
випуску
(грн.)
(у
за звітний
випуску
від сотках)
період
(грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Д исконтні облігації
Д ата
реєстрац ії
випуску

Номер
свід оц тва
про
реєстрац ію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

Номінальна Кількість
вартість
у
(грн.)
випуску
(штук)
4

Форма
існування
та форма
випуску

5

Загальна
Д ата
номінальна погашення
вартість
облігац ій
(грн.)

6

7

8

Цільові (безпроцентні) облігації
Д ата
реєстрац ії
випуску

Номер
Найменування Номінальна Кількість Форма
Загальна Найменування
Д ата
свід оц тва
органу, що
вартість
у
існування номінальна
товару
погашення
про
зареєстрував
(грн.)
випуску та форма
вартість
(послуги), під
облігац ій
реєстрац ію
випуск
(штук)
випуску
(грн.)
який
випуску
зд ійснено
випуск

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких під лягає реєстрації) (крім
іпотечних облігацій,іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Д ата реєстрац ії
випуску

Вид ц інних
паперів

Обсяг
випуску (грн.)

Обсяг розміщених ц інних паперів на
звітну д ату (грн.)

Умови обігу та
погашення

1

2

3

4

5

Інформація про похід ні цінні папери
Д ата
реєстрац ії
випуску

1

Номер
Вид
Різновид Серія
Строк
Строк
Строк
Кількість Обсяг Характерристика
свід оц тва похід них похід них
розміщення
д ії
(термін) похід них випуску базового активу
про
ц інних
ц інних
виконання ц інних
(грн.)
реєстрац ію паперів паперів
паперів
випуску
у
випуску
(шт.)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

Опис бізнесу
Важливі под ії розвитку (в
тому числі злиття, под іл,
приєд нання, перетворення,
вид іл)

Пiд приємство засновано у жовтнi 1873 року у якості майстернi по ремонту паровозiв та
вагонiв. У роки Громад янської війни на завод і комплектували бронепої зд а,
встановлювали у вагони артилерійські знаряд д я, кулемети. 1932р. майстернi
переоблад нанi на виготовлення запасних частин рухомого склад у залiзничного
транспорту. У 1941 році завод був евакуйований д о Т ашкента, д е випускав військову
прод укцію. Починаючи з 1958р. під приємство займалося виробництвом запасних
частин д о тепловозiв, електровозiв та спец iнструменту. 1990р. Т руд овий колектив
взяв в оренд у у д ержави майно та заснував АП " Запорiзький механiчний завод ". На
початок 1992р. завод випускав запасні частини д ля тепловозів і електровозів,
прецизійні д еталі паливної апаратури д изелів, а також металообробний інструмент
д ля під приємств МПС. 30.06.1994р. Виконавчий комітет Запорізької міської рад и
провів д ержавну реєстрацію ВАТ "Запорiзький механiчний завод ". З червня 2011 року
Вiд крите акцiонерне товариство "Запорiзький мезанiчний завод " на виконання закону
Украї ни "Про акцiонернi товариства" змiнило назву на Публiчне акцiонерне товариство
"Запорiзький мезанiчний завод ". Злиття, под iлу, приєд нання, перетворення, вид iлу у
звiтному перiод i не було.

Організаційна структура
емітента, д очірні
під приємства, філії ,
пред ставництва та інші
від окремлені структурні
під розд іли із зазначенням
найменування та
місцезнаход ження, ролі та
перспектив розвитку, зміни
в організаційній структурі у
від повід ності з поперед нім
звітним період ом

ПАТ "ЗМЗ" не має д очірніх під приємств, філій, пред ставництв або інших
від окремлених структурних під розд ілів. Виробничi пiд розд iли завод у об`єд нанi у
виробництва: - механосклад альне i iнструментальне та д iльницю бронзо-бабiтових
вклад ишiв. Д iяльнiсть завод у та його виробничих пiд розд iлiв забезпечують 6
функцiональних вiд д iлiв, 8 функціональних служб, транспортна д iльниця. В 2007 роцi
нагляд овою рад ою затверд женi такi змiни - д о органiзацiйної структури включенi
пiд розд iли "Вiд д iл маркетингу" i "Служба безпеки." Мiсцезнаход ження Т овариства:
69040, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Барикад на, буд . 26. Організаційна
структура Т овариства на теперішній час від повід ає потребам Т овариства. Змiн в
органiзацiйнiй стуктурi Т овариства в звiтному перiод i не вiд бувалось.

Буд ь-які пропозиції щод о
реорганізації з боку третіх
осіб, що мали місце
протягом звітного період у,
умови та результати цих
пропозицій

У звітному період і Нагляова рад а на вимогу акціонерів тричі скликала позачергові
загальні збори ацкціонерів (18.05.2012р., 25.06.2012р. та 17.12.2012р.). Д о переліку
питань, що мали розгляд ад ится на перелічиних зборах, виносилися наступні питання: Про припинення ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД » внаслід ок реорганізації
шляхом перетворення у товариство з д од атковою від повід альністю; -Про обрання
Голови та членів Комісії з припинення ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕЗАНІЧНИЙ ЗАВОД »;- Про
визначення повноважень Голови та членів Комісії з припинення ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД »;- Про д острокове припинення повноважень членів Нагляд ової
рад и ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД »; - Про д острокове припинення
повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД »;- Про
визначення поряд ку, умов та строків перетворення ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД »; - Про визначення поряд ку обміну акцій ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД » на частки у статутному капіталі товариства з д од атковою від повід альністю,
що створюється у наслід ок перетворення ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД »; Інформація про поряд ок та умови викупу акцій у акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД »;- Про визначення поряд ку, та строків повід омлення акціонерів
про поряд ок реалізації права обов'язкового викупу акцій, у зв'язку із прийняттям
рішення про припинення ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД » шляхом
перетворення у товариство з д од атковою від повід альністю. Проте, зазначені збори не
від булися у зв'язку з від сутністю кворуму, тому питання, винесені на розгляд
загальних зборів не розгляд алися.

Опис обраної облікової
політики (метод
нарахування амортизації ,
метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та
оцінки вартості фінансових
інвестицій тощо)

Метод нарахування амортизації : прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів:
серед ньозважений. Фінансові інвестиції обліковуються від повід но д о МСБО 32 і 39. З
метою склад ання фінансової звітності класифікуються за категоріями:
призначені д ля торгівлі; утримувані д о погашення; наявні в наявності д ля прод ажу;
інвестиції в асоційовані компанії ; інвестиції в д очірні компанії . нвестиції , призначені
д ля торгівлі, обліковуються за справед ливою вартістю з від несенням ї ї змін на
прибуток або збиток. Інвестиції , які мають фіксований термін погашення і утримувані
д о погашення обліковуються за амортизованою собівартістю. Інвестиції , які не мають
фіксованого терміну погашення, обліковуються за собівартістю. Інвестиції , наявні д ля
прод ажу, обліковуються за справед ливою вартістю з від несенням ї ї змін на власний
капітал. Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за пайовим метод ом.

Т екст ауд иторського
висновку

Ауд иторський висновок (ЗВІТ ЩОД О ПОПЕРЕД НЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТ НОСТ І)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО Т ОВАРИСТ ВА «ЗАПОРІЗЬКІЙ МЕХАНІЧНІЙ ЗАВОД »
за 2012 рік
Ад ресат – Національній комісії з цінних паперів та фонд ового ринку Украї ни
Керівництву ПАТ «ЗАПОРІЗЬКІЙ МЕХАНІЧНІЙ ЗАВОД »
Акцiонерам ПАТ «ЗАПОРІЗЬКІЙ МЕХАНІЧНІЙ ЗАВОД »
Мною, ауд итором, Т овариства з обмеженою від повід альністю Ауд иторська фірма
„Статус „- Горбуновою Т етяною Олегівною ( Код за ЄД РПОУ - 23287607,

місцезнаход ження-69035 м. Запоріжжя, проспект Леніна ,176-78, реєстраційні д ані03.08.1995р., № запису про включення від омостей про юрид ичну особу д о ЄД Р1 103 120 0000 012200 Виконавчим комітетом Запорізької міської Рад и, номер та
д ата вид ачі свід оцтва про внесення в Реєстр ауд иторських фірм та ауд иторів, які
над ають ауд иторські послуги –№ 1111 від 30.03.2001р., яке чинне д о 27 січня 2016р.,
провед ено ауд иторську перевірку у від повід ності з д оговором № 5\13 від 25 лютого
2013р. ауд ит поперед ньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
Т ОВАРИСТ ВА «ЗАПОРІЗЬКІЙ МЕХАНІЧНІЙ ЗАВОД » (код ЄД РПОУ -01056280,
місцезнаход ження:69040 Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Барикад на, буд .26 ,
д ата д ержавної реєстрації 30.06.1994р. ААБ № 275623 Виконавчим комітетом
Запорізької міської Рад и народ них д епутатів), що д од ається, яка склад ається з
балансу станом на 31 груд ня 2012 року та від повід них звітів про фінансові результати,
рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією д атою, а також з
стислого виклад у суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи
інформацію, яка пояснює вплив переход у з поперед ньо застосованих П(С)БО на
МСФЗ (над алі разом – «поперед ня фінансова звітність»).
Поперед ню фінансову звітність було склад ено управлінським персоналом із
використанням описаної у примітках концептуальної основи спеціального
призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1
«Перше застосування МСФЗ».
Ця поперед ня фінансова звітність склад ена з метою формування інформації , яка
буд е використана д ля під готовки порівняльної інформації при під готовці першої
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих
коригувань, які буд уть зроблені в разі змін вимог станд артів та тлумачень, що буд уть
використані при склад анні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013
року.
Від повід альність управлінського персоналу за поперед ню фінансову звітність
Управлінський персонал несе від повід альність за склад ання поперед ньої фінансової
звітності згід но з вищезазначеною концептуальною основою спеціального
призначення, описаною в примітках. Управлінський персонал також несе
від повід альність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним д ля того,
щоб забезпечити склад ання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
унаслід ок шахрайства або помилки.
Від повід альність ауд итора
Нашою від повід альністю є висловлення д умки щод о цієї поперед ньої фінансової
звітності на основі результатів провед еного нами ауд иту. Ми провели ауд ит
від повід но д о Міжнарод них станд артів ауд иту. Ці станд арти вимагають від нас
д отримання етичних вимог, а також планування й виконання ауд иту д ля отримання
д остатньої впевненості, що поперед ня фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень.
Ауд ит перед бачає виконання ауд иторських процед ур д ля отримання ауд иторських
д оказів стосовно сум та розкриттів у поперед ній фінансовій звітності. Вибір процед ур
залежить від суд ження ауд итора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень
поперед ньої фінансової звітності внаслід ок шахрайства або помилок. Виконуючи
оцінку цих ризиків, ауд итор розгляд ає заход и внутрішнього контролю, що стосуються
склад ання суб’єктом господ арювання поперед ньої фінансової звітності з метою
розробки ауд иторських процед ур, які від повід ають обставинам, а не з метою
висловлення д умки щод о ефективності внутрішнього контролю суб’єкта
господ арювання. Ауд ит включає також оцінку від повід ності використаних облікових
політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку
загального под ання поперед ньої фінансової звітності.
Нашою від повід альністю є висловлення д умки щод о цієї фінансової звітності на
основі результатів провед еного нами ауд иту. Ми провели ауд ит від повід но д о
Міжнарод них станд артів ауд иту. Ці станд арти вимагають від нас д отримання етичних
вимог, а також планування й виконання ауд иту д ля отримання д остатньої
впевненості, що поперед ня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Ауд иторський висновок (звіт), який под ається д о Національної комісії з цінних паперів
та фонд ового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів за МСФЗ,
повинен бути склад ений від повід но д о вимог Міжнарод них станд артів контролю
якості, ауд иту, огляд у, іншого над ання впевненості та супутніх послуг (д алі - МСА),
зокрема д о МСА 705 «Мод ифікації д умки у звіті незалежного ауд итора», «МСА 706
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного ауд итора»,
МСА 710 « Порівняльна інформація-від повід ні показники і порівняльна фінансова
звітність», МСА 720 „Від повід альність ауд итора щод о іншої інформації в д окументах,
що містять перевірену ауд итором фінансову звітність ” , МСА 240 «Від повід альність
ауд итора, що стосується шахрайства, при ауд иті фінансової звітності».
Ауд ит перед бачає виконання ауд иторських процед ур д ля отримання ауд иторських
д оказів стосовно сум та розкриттів у поперед ній фінансовій звітності. Вибір процед ур
залежить від суд ження ауд итора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень
поперед ньої фінансової звітності внаслід ок шахрайства або помилок. Виконуючи
оцінку цих ризиків, ауд итор розгляд ає заход и внутрішнього контролю, що стосуються
склад ання суб’єктом господ арювання поперед ньої фінансової звітності з метою
розробки ауд иторських процед ур, які від повід ають обставинам, а не з метою

висловлення д умки щод о ефективності внутрішнього контролю суб’єкта
господ арювання. Ауд ит включає також оцінку від повід ності використаних облікових
політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку
загального под ання поперед ньої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали д остатні та прийнятні ауд иторські д окази д ля
висловлення нашої д умки.
Під става д ля висловлення умовно-позитивної д умки
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ Т ОВАРИСТ ВО «ЗАПОРІЗЬКІЙ МЕХАНІЧНІЙ ЗАВОД »у
поперед ній фінансовій звітності за 2012р. в порушення параграфа 58а МСБО 19
«Виплати працівникам» не визначає частку актуарних прибутків ( збитків )як д охід або
витрати по пенсійним виплатам та у примітках ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ Т ОВАРИСТ ВО
«ЗАПОРІЗЬКІЙ МЕХАНІЧНІЙ ЗАВОД » визначає, що не перед бачено нарахування
резерву пенсійного забезпечення. Враховуючи той факт, що фінансова звітність
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО Т ОВАРИСТ ВА «ЗАПОРІЗЬКІЙ МЕХАНІЧНІЙ ЗАВОД » д ля
якого є обов’язковим склад ання звітності за МСФЗ використовує згід но з чинним
законод авством Украї ни д ля цього форми звітності, визначені П(С)БО, які не в повній
мірі від повід ають вимогам МСБО 1 «Под ання фінансової звітності», що призвело д о
не від повід ності структури і змісту фінансової звітності ПАТ «ЗАПОРІЗЬКІЙ
МЕХАНІЧНІЙ ЗАВОД » та від повід ним чином моя д умка мод ифіковано щод о
вищевказаного питання.
Висновок
Умовно-позитивна д умка
На мою д умку, поперед ня фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
Т ОВАРИСТ ВА «ЗАПОРІЗЬКІЙ МЕХАНІЧНІЙ ЗАВОД » станом на 31.12.2012 р. та за рік,
що закінчився на зазначену д ату, склад ена в усіх суттєвих аспектах від повід но д о
концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітках, включаючи
припущення управлінського персоналу щод о станд артів та тлумачень, що, як
очікується, буд уть чинними, та облікових політик, що, як очікується, буд уть прийняті на
д ату, коли управлінський персонал під готує перший повний пакет фінансової звітності
згід но з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Пояснювальний параграф та обмеження щод о використання
Ми звертаємо увагу на примітки, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхід ні
залишки балансу на 01.01.2012 р. та поперед ню фінансову звітність за 2012 рік під час
склад ання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на
31.12.2013 р р. Т акож звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової
звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по д ва
Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний д охід ), Звіти про рух грошових
коштів, Звіти про власний капітал, і від повід ні примітки (в тому числі порівняльну
інформацію д о всіх приміток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити д остовірне
від ображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства «Запорізькій
механічний завод ». результатів його операційної д іяльності та руху грошових коштів
згід но з МСФЗ. Наша д умка не мод ифікована щод о цього питання.
Поперед ню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства « Запорізькій
механічний завод » було склад ено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на
МСФЗ. Т аким чином, поперед ня фінансова звітність Публічного акціонерного
товариства «Запорізькій механічний завод » може бути не прийнятною д ля інших цілей.
Цей ауд иторський висновок (звіт незалежного ауд итора) може бути пред ставлено
від повід ним органам Національної комісії з цінних паперів та фонд ового ринку.
ЗВІТ ЩОД О ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОД АВЧИХ Т А НОРМАТ ИВНИХ АКТ ІВ
Цей розд іл ауд иторського висновку під готовлено від повід но д о Вимог д о
ауд иторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім
емітентів облігацій місцевої позики), затверд жених рішенням Д ержавної комісії з
цінних паперів та фонд ового ринку 29.09.2011р. № 1360.
Д од атковий розд іл щод о вимог законод авчих та нормативних актів
Ми висловлюємо д умку щод о іншої д од аткової інформації , над ання якої обумовлено
Вимогами д о ауд иторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних
паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)»,затверд жених рішенням Д ержавної
комісії з цінних паперів та фонд ового ринку № 1360 від 29.09.2012 року ,та
зареєстрованих в Міністерстві юстиції Украї ни 28 листопад а 2011 р. за № 1358/20096 .
Щод о від повід ності вартості чистих активів вимогам чинного законод авства, а саме
частині третій статті 155 Цивільного код ексу Украї ни (стосовно акціонерних товариств)
або частині четвертій статті 144 Цивільного код ексу Украї ни (стосовно товариств з
обмеженою від повід альністю).
Д ля врахування чистих активів ауд итор керувався Метод ичними рекоменд аціями
щод о визначення вартості чистих активів акціонерних товариств № 485 від
17.11.2004р.та д аними бухгалтерської звітності від повід но д о Положення (станд арту)
бухгалтерського обліку № 2 „Баланс„.
Чисті активи Публічного акціонерного товариства «Запорізькій механічний завод »
станом на 31.12.2012р. склад ають 144 675 тис. грн., що більше статутного капіталу
під приємства.
Розмір Статутного капіталу Публічного акціонерного товариства « Запорізькій
механічний завод » порівняно з розміром статутного капіталу з метою реалізації
положень ч.3 статті 155 Цивільного Код ексу Украї ни.

На мою д умку, чисті активи Публічного акціонерного товариства « Запорізькій
механічний завод » станом на 31.12.2012р. більш Статутного капіталу , склад еного
під приємством , що від повід ає вимогам д іючого законод авства Украї ни.
Щод о наявності суттєвих викривлень між фінансовою звітністю, що під лягала ауд иту,
та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та под ається д о
Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 Від повід альність ауд итора щод о іншої
інформації в д окументах, що містять перевірену ауд итором фінансову звітність»)
Під час виконання завд ання ауд итор зд ійснив ауд иторські процед ури щод о
виявлення наявності суттєвих невід повід ностей між фінансовою звітністю, що
під лягала ауд иту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у від повід ності
з МСА 720 « Від повід альність ауд итора щод о іншої інформації в д окументах, що
містять перевірену ауд итором фінансову звітність».
Наявність суттєвих викривлень між фінансовою звітністю, що під лягала ауд иту, та
іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та под ається д о
Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 Від повід альність ауд итора щод о іншої
інформації в д окументах, що містять перевірену ауд итором фінансову звітність» в
фінансовій звітності за 2012рік Публічного акціонерного товариства «Запорізькій
механічний завод » - від сутня.
Щод о виконання значних правочинів (10 і більше від сотків вартості активів товариства
за д аними останньої річної фінансової звітності) від повід но д о Закону Украї ни «Про
акціонерні товариства».
Ауд итор виконав процед ури на від повід ність д іючому законод авству суми
мінімального правочину.
В Публічному акціонерному товаристві «Запорізькій механічний завод » протягом
2012р. були значні правочини 10 і більше від сотків вартості активів товариства за
д аними фінансової звітності та які були погод жені нагляд овою рад ою згід но зі
Статутом та вимогами чинного законод авства Украї ни :
- Д оговір купівлі-прод ажу цінних паперів № БВ-20121212-02 від 12.12.202р. на
прид бання облігацій ПрАТ «Ферротрейд інг»у ПМП «АЛОІНС» на суму 3 000 000 грн. ;
- Д оговір купівлі-прод ажу облігацій № 9 від 17.01.2012р. на прид бання облігацій у
ПрАТ «Ферротрейд інг»на суму 9000 000 грн.
-Д оговір № 79 від 10.07.202р. та № 301112 від 13.11.2012р.под овження терміну д ії
іпотечного д оговору № 110711-КЛТ -Z від 10.07.201р. пред метом якого є забезпечення
обов”язків боржника- ПрАТ «Ферротрейд інг» перед ПАТ «КРЕД ИТ -Д НІПРО» по
кред итному д оговору на суму 10 000 000 грн.
Щод о стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього ауд иту
від повід но д о Закону Украї ни «Про акціонерні товариства».
Протягом звітного 2012 року в ПАТ « Запорізькій механічний завод » функціонували
наступні органи корпоративного управління:
загальні збори акціонерів,
нагляд ова рад а,
правління,
ревізійна комісія.
Створення служби внутрішнього ауд иту не перед бачено внутрішніми д окументами
акціонерного товариства.
Посад а Корпоративного секретаря не запровад жена.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління від повід ає вимогам
Закону Украї ни„Про акціонерні товариства” , Статуту та від повід ним Положенням
функціонування органів корпоративного управління регламентується нормами Статуту
та від повід них Положень.
Щорічні загальні збори акціонерів провод ились в термін, визначений Законом Украї ни
"Про акціонерні товариства" – д о 30 квітня.
Фактична період ичність засід ань нагляд ової рад и від повід ає термінам, визначеним
Законом Украї ни "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту – не рід ше од ного
разу на квартал.
Протягом звітного року правління Т овариства зд ійснювало поточне управління
фінансово-господ арською д іяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом
акціонерного товариства.
Контроль за фінансово-господ арською д іяльністю акціонерного товариства протягом
звітного року зд ійснювався ревізійною комісією.
Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов'язана з
перевіркою фінансово-господ арської д іяльності акціонерного товариства за 2012 рік.
Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не провод ились.
За результатами виконаних процед ур перевірки стану корпоративного управління, у
тому числі внутрішнього ауд иту від повід но д о Закону Украї ни "Про акціонерні
товариства", можна зробити висновок:
1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві
від повід ає вимогам Закону Украї ни "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.
2) "Інформація про стан корпоративного управління", навед ена у річному фінансовому
звіті, склад ена в усіх суттєвих аспектах від повід но д о вимог "Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів", затверд жених рішенням Комісії від 30.10.2009
№1355, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Украї ни 25.01.2010 р. за № 80/17375.
Т аким чином, Органами управління та контролю ПАТ «Запорізький механічний завод »

є - загальні збори акціонерів,
нагляд ова рад а,
правління,
ревізійна комісія.
Т аким чином, корпоративний стан Публічного акціонерного товариства «Запорізькій
механічний завод » у цілому від повід ає вимогам Закону Украї ни «Про акціонері
товариства»та Статуту під приємства.
Щод о ід ентифікації та оцінки ауд итором ризиків суттєвого викривлення внаслід ок
шахрайства на рівні фінансової звітності (МСА 240 «Від повід альність ауд итора, що
стосується шахрайства, при ауд иті фінансової звітності»).
Під час виконання процед ур оцінки ризиків і пов’язаної з ними д іяльності д ля
отримання розуміння суб’єкта господ арювання та його серед овища, включаючи його
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ід ентифікація та оцінка ризиків
суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господ арювання і його серед овища»,
ауд итор виконав процед ури необхід ні д ля отримання інформації , яка
використовуватиметься під час ід ентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслід ок
шахрайства. Ауд итором були под ані запити д о управлінського персоналу , які на д умку
ауд итора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може д опомогти при ід ентифікації
ризиків суттєвого викривлення в наслід ок шахрайства або помилки. Ауд итором були
провед ені аналітичні процед ури. Ауд итором були виконані спостереження та
перевірка. Ауд итор отримав розуміння, зовнішніх чинників, д іяльності суб’єкта
господ арювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та
спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнесризики, оцінки та огляд и фінансових результатів.
Д ля оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслід ок шахрайства ауд итор використав
своє професійне суд ження та :
а) ід ентифікував ризики шахрайства шляхом розгляд у інформації , отриманої під час
процед ур оцінки ризиків, та вивчання класів операцій ,залишків на рахунках та
розкриттів у фінансових звітах;
б) співвід ніс ід ентифіковані ризики шахрайства з тим, що може виявитись невірним на
рівні тверд жень ; в) розглянув вірогід ну величину потенційного викривлення включно з
можливістю, що ризик може призвести д о численних викривлень, та вірогід ністю
фактичної наявності самого ризику.
На протязі ауд иторської перевірки за 2012рік ( під час виконання ауд иторських
процед ур), ауд итор отримав розуміння системи контролю, які були розроблені та
впровад жені управлінським персоналом товариства д ля запобігання та виявлення
шахрайства. Отримання такого розуміння, використання свого професійного суд ження
та виконання усіх вищевказаних процед ур ід ентифікації та оцінки ризиків ауд итором
викривлення фінансової звітності товариства внаслід ок шахрайства не встановлено.
Т аким чином,ауд итор не отримав д оказів стосовно суттєвого викривлення в
Публічному акціонерному товаристві «Запорізькій механічний завод » у
2012р.внаслід ок шахрайства.
Ґрунтуючись на отриманих ауд иторських д оказах ауд итор вважає, що не існує
суттєвої невизначеності стосовно под ій чи умов, які можуть поставити під значний
сумнів зд атність товариства безперервно прод овжувати д іяльність.
Управлінський персонал Публічне акціонерне товариство « Запорізькій механічний
завод » зд ійснював оцінку суб’єкту господ арювання безперервно прод овжувати
д іяльність, фінансова звітність за 2012рік склад ена на основі припущення про
безперервність.
Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Запорізькій механічний завод »
на момент провед ення ауд иторської перевірки сплачено повністю та у повному обсязі.
На мою д умку, Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Запорізькій
механічний завод »на момент провед ення ауд иторської перевірки сплачено повністю
та у повному обсязі згід но з вимогами чинного законод авства Украї ни
Описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки д о фінансової
звітності
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Запорізькій механічний
завод » склад ена згід но д о МСФЗ, у від повід ності д о МСФЗ №1 «Перше використання
МСФЗ» за результатами трансформації звітності що склад ена від повід но д о
Положень(Станд артів) бухгалтерського обліку (Украї на) за рік, що закінчився
31.12.2012р. та МСБО №27 «Консолід ована та окрема фінансова звітність» Фінансова
звітність пред ставлена у гривнях («грн.»), всі суми округлені д о найближчої тисячі,
якщо не зазначено інше. Консолід ована фінансова звітність за звітний період 2012
року є поперед ньою консолід ованою фінансовою звітністю, і в ній не навод иться
порівняльна інформація за 2011 рік.
Перша консолід ована фінансова звітність, склад ена за МСФЗ, буд е под аватися за
2013 рік і має містити інформацію в Балансі (Звіті про фінансовий результат) станом
на 01.01.2012 р., 31.12.2012 р., 31.12.2013 р., та Звіти про фінансові результати (Звіти
про сукупний д охід ), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал за 2012 і
2013 роки, і від повід ні примітки (в тому числі порівняльну інформацію д о всіх приміток,
що вимагається МСФЗ).
МСФЗ (IFRS) 1 вимагає, щоб компанія, що застосовує МСФЗ вперше, над ала д остатню
інформацію з тим, щоб користувачі звітності могли зрозуміти суттєві коригування у звіті

про фінансовий стан, і вимагає сум співставлення певних статей власного капіталу,
под аних згід но з П(С)БО, з сумами власного капіталу, под аними згід но з МСФЗ .
У звіті про фінансовий стан основні засоби Публічного акціонерного товариства
«Запорізькій механічний завод » від ображаються за первісною вартістю, за
вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.
Вартісний критерій суттєвості основних засобів склад ає 2500 грн. Амортизація
нараховується за прямолінійним метод ом протягом очікуваних строків корисного
використання кожного активу. Незавершене буд івництво не амортизується д о
моменту закінчення буд івництва від повід них активів і ввод у ї х в експлуатацію.
Необоротні активи, первісна вартість яких 2500 грн. та нижче від носиться на витрати
період у, в якому такі були об’єкти перед ані в експлуатацію. Собівартість основних
засобів включає витрати, пов’язані з заміною частини основних засобів, які визнані за
фактом понесення, якщо вони від повід ають критеріям визнання. Аналогічно, при
провед енні основних технічних огляд ів витрати на ї х провед ення визнаються у склад і
балансової вартості основних засобів як вартість заміни, якщо д отримано всі
необхід ні д ля такого визнання критерії . Всі інші витрати на ремонти та технічне
обслуговування від ображаються у склад і прибутку або збитку по мірі ї х понесення
Балансова вартість основних засобів перегляд ається на пред мет зменшення
корисності, коли певні под ії чи зміна обставин вказують на те, що балансова вартість
активу не зможе бути від шкод ована. У випад ку виявлення ознак зменшення корисності
активу та перевищення його балансової вартості над оціночною (від шкод ованою
вартістю) такого активу або од иниці, що генерує грошові потоки, списується д о
вартості очікуваного від шкод ування. Вартість очікуваного від шкод ування активів
визначається як більша з д вох величин: чистої ціни прод ажу активу або вартості
використання активу. Згід но з положеннями МСБО (IAS) 39, фінансові активи
класифікуються, від повід но, як фінансові активи за справед ливою вартістю з
від ображенням переоцінки як прибутку або збитку, кред ити та д ебіторська
заборгованість, інвестиції , утримувані д о погашення, фінансові активи, наявні д ля
прод ажу, або як похід ні фінансові інструменти, визначені як інструменти використання
при ефективному використанні. Під приємство визначає класифікацію фінансового
активу при первісному визнанні. Запаси оцінюються за меншою з д вох сум: фактичною
вартістю або чистою вартістю реалізації . Чиста вартість реалізації являє собою
прогнозовану ціну реалізації в ход і звичайної господ арської д іяльності за
вирахуванням буд ь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов’язаних із д овед енням
прод укції д о готовності та ї ї реалізацією. Фактична вартість переважно визначається
на інд ивід уальній основі з використанням спеціальних метод ів оцінки. Грошові кошти
та ї х еквіваленти станом на звітну д ату включають кошти на банківських рахунках,
готівкові кошти в касі та короткострокові д епозити зі строком погашення д о трьох
місяців. Від строчені под аткові активи визнаються за всіма неопод атковуваними
тимчасовими різницями і перенесенням на наступні період и невикористаних
под аткового кред иту і под аткових збитків, якщо існує вірогід ність отримання
опод атковуваного прибутку, від носно якого можна застосувати неопод атковувану
тимчасову різницю, а також використовувати невикористані под атковий кред ит і
под аткові збитки, перенесені на наступні період и, окрім випад ків, коли:Д охід
визнається тод і, коли є впевненість, що в результаті операції від буд еться збільшення
економічних вигод Під приємства, а сума д оход у може бути д остовірно визначена.
Д оход и визнаються за вирахуванням под атків з прод ажу (ПД В). Д охід оцінюється за
справед ливою вартістю компенсації , яка була отримана, за виключенням знижок,
под атків на реалізацію або мита. Консолід ована фінансова звітність охоплює
материнську компанію ПАТ «Запорізькій механічний завод » і всі компанії , в котрих
материнської прямо чи непрямо належить більше 50% простих акцій (прав голосу).
Фінансові інвестиції в яких ПАТ «Запорізькій механічний завод » належить менше 20%
часток обліковуються під приємством як інвестиції д оступні д ля прод ажу. Фінансові
інвестиції в яких ПАТ «Запорізькій механічний завод » належить від 20 д о 50% часток
як на 01.01.2012р. так і на 31.12.2012р. у материнської компанії від сутні. Д ля всіх
період ів, включаючи рік, що закінчився 31 груд ня 2011 р., Під приємство склад ало
фінансову звітність згід но з П(С)БО. Фінансова звітність за рік, що закінчиться 31
груд ня 2012 р., буд е першою звітністю, яку Під приємство склад атиме згід но з МСФЗ.
Від повід но, як зазначено в Примітках ПАТ «Запорізькій механічний завод » склало
фінансову звітність згід но з МСФЗ, що від повід ає МСФЗ, застосовним д о період ів, які
починаються 1 січня 2012 р., як зазначено в обліковій політиці. При склад анні цієї
фінансової звітності згід но з МСФЗ звіт про фінансовий стан ПАТ «Запорізькій
механічний завод » на початок період у був склад ений на 1 січня 2012 р., д ату переход у
Під приємства на МСФЗ.
Розкриття інформації про д ії , які від булися протягом звітного року та можуть вплинути
на фінансово-господ арський стан емітента та призвести д о значної зміни вартості
його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону Украї ни „Про цінні
папери та фонд овий ринок „ .
ПАТ «Запорізькій механічний завод »повід омило інформацію, що на протязі 2012 року
д ії , які можуть вплинути на фінансово - господ арський стан емітента та призвести д о
значної зміни вартості його цінних паперів від бувалися :
Д ата зд ійснення д ії : 11.07.2012
Т ермінове повід омлення: Т ак

Назва повід омлення: публічне акціонерне товариство "Запорізький механічний завод "
Вид інформації : Від омості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
від сотків голосуючих акцій
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство „Запорізький
механічний завод ”
Ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ емітента: 01056280
Місцезнаход ження емітента: 69040, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Барикад на,
26
Регіон емітента: 2310136700
Номер телефону керівника емітента: 0612960383
Електронна поштова ад реса: vat01056280@estock.com.ua
Т екст повід омлення:
Публічне акціонерне товариство
"Запорізький механічний завод "
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Запорізький
механічний завод "
1.2. Організаційно-правова форма : Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаход ження емітента: 69040,м. Запоріжжя, вул. Барикад на, 26
1.4. Ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ емітента: 01056280
1.5. Міжміський код та телефон: (061) 2187039
1.6. Номер свід оцтва про д ержавну реєстрацію емітента: ААБ 275623
1.7. Д ата д ержавної реєстрації :30.06.1994 р.
1.8. Вид інформації : Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
від сотків голосуючих акцій
ПАТ «Запорізький механічний завод » на під ставі інформаційної д овід ки № 18693 ід
від 09.07.2012 року отриманної 11.07.2012 року від Публічного акціонерного
товариства «Національний д епозитарій Украї ни склад еної на під ставі звед еного
облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Запорізький механічний завод »
сформованого станом на 09.07.2012 р. повід омляє про зміну власників акцій, яким
належить 10% і більше від сотків голосуючих акцій ПАТ «Запорізький механічний
завод » (01056280):
– від криття рахунку «фізичній особі» кількість акцій склад ає 751511 шт., що становить
15,0353 % голосуючих акцій від загальної кількості акцій Т овариства,
– від криття рахунку «фізичній особі» кількість акцій склад ає 1245000 шт., що
становить 24,9085 % голосуючих акцій від загальної кількості акцій Т овариства,
- від криття рахунку «юрид ичній особі» Т овариство з обмеженою від повід альністю
«Компанія з управління активами «ФІНГРІН»(Закритий нед иверсифікований венчурний
пайовий інвестиційний фонд «Т АТ ІС БІЗНЕС») (Украї на) (код ЄД РІСІ 356077182331565)- кількість акцій склад ає 850000 шт.,що становить 17,0058% голосуючих акцій
від загальної кількості акцій Т овариства,
– закриття рахунку Приватному малому під приємству «АЛОІНС» (код ЄД РПОУ
20479751, 49000, м. Д ніпропетровськ, площа Жовтнева, буд . 12, оф. 408-Б ) кількість
акцій склад ає 0 шт. акцій, що становить 0 % голосуючих акцій.
Д ата розміщення: 26.04.2012 09:35:52
Д ата зд ійснення д ії : 24.04.2012
Т ермінове повід омлення: Т ак
Назва повід омлення: Від омості про зміну склад у посад ових осіб емітента
Вид інформації : Від омості про зміну склад у посад ових осіб емітента
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство „Запорізький
механічний завод ”
Ід ентифікаційний код за ЄД РПОУ емітента: 01056280
Місцезнаход ження емітента: 69040, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Барикад на,
26
Регіон емітента: 2310136700
Номер телефону керівника емітента: 0612960383
Електронна поштова ад реса: vat01056280@estock.com.ua
Т екст повід омлення:
Посад ова особа Член Нагляд ової рад и Д емид ова Вікторія Волод имирівна (паспорт
СВ 472342, вид аний Орд жонікід зевським РВ УМВС Украї ни в Запорізькій області
04.01.2002 р.) звільнена з посад и згід но рішення Загальних зборів акціонерів від
24.04.2012 року Волод іє пакетом акцій, що становить 4,831 % Статутного капіталу
Т овариства. Посад ова особа перебувала на посад і протягом 3 роки. Замість
звільненої не обрали. Непогашеної суд имості за корисливі та посад ові злочини немає.
Посад ова особа Член Нагляд ової рад и Бикова Ольга Григорівна (паспорт СВ 468901,
вид аний Орд жонікід зевським РВ УМВС Украї ни в Запорізькій області 22.11.2001 р)
звільнена з посад и згід но рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2012 року.
Волод іє пакетом акцій, що становить 0,018 % Статутного капіталу Т овариства.
Посад ова особа перебувала на посад і протягом 4 років. Непогашеної суд имості за
корисливі та посад ові злочини немає.
Посад ова особа Член Нагляд ової рад и Ревчук Ольга Анд рії вна (паспорт СЮ 240981,
вид аний Орд жонікід зевським РВ ГУМВС Украї ни в Запорізькій області 10.11.2011 р.)
призначена на посад у згід но рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2012 року.
Волод іє пакетом акцій, що становить 0,674 % Статутного капіталу Т овариства.

Посад ова особа обрана на посад у строком на 3 роки. Протягом своєї д іяльності
Ревчук О.А. не обіймала керівних посад .
Основні від омості про емітента:
Повне найменування Публічне акціонерне товариство «Запорізькій механічний завод »
Код за Єд иним д ержавним реєстром під приємств та організації Украї ни. 01056280
Місцезнаход ження 69040,Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Барикад на,буд .26
Д ата д ержавної реєстрації 10.10.1994р. розпоряд женням № 699р Виконавчим
комітетом Запорізької міської Рад и народ них д епутатів
Основні від омості про Ауд иторську фірму
Повне найменування юрид ичної особи від повід но д о установчих д окументів; Т ОВ
Ауд иторська Фірма «Статус»
Номер і д ата вид ачі Свід оцтво про внесення д о Реєстру ауд иторських фірм та
ауд иторів, які од ноособово над ають ауд иторські послуги, вид аного Ауд иторською
палатою Украї ни; № 1111 від 30.03.2001, яке чинне д о 27.01. 2016р.
Місцезнаход ження юрид ичної особи 69063 м. Запоріжжя, вул. Т ургенєва, 27-4
Т елефон (факс) юрид ичної особи 061-289-76-53
Основні від омості про зд ійснення д оговору на провед ення ауд иту
Д ата і номер д оговору на провед ення ауд иту 25.02.2013р. № 5\13
Д ата початку провед ення ауд иту 25.02.2013р.
Д ата закінчення провед ення ауд иту 25.04.2013р.
Д иректор Т .О. Горбунова
Сертифікат ауд итора серія А № 002735, над аний рішенням АПУ
№ 82 від 02.11.1995 р., яке чинне д о 02.11.2014р.
Д ата над ання ауд иторського висновку (звіту) - 25 квітня 2013р.
м. Запоріжжя
Ад реса ауд итора - 69063, м.Запоріжжя, вул. Т ургенєва, б. 27, кв. 4
Інформація про основні
вид и прод укції або послуг,
що ї х виробляє чи над ає
емітент, перспективність
виробництва окремих
товарів, виконання робіт та
над ання послуг; залежність
від сезонних змін; про
основні ринки збуту та
основних клієнтів; основні
ризики в д іяльності
емітента, заход и емітента
щод о зменшення ризиків,
захисту своєї д іяльності та
розширення виробництва
та ринків збуту; про канали
збуту й метод и прод ажу, які
використовує емітент; про
д жерела сировини, ї х
д оступність та д инаміку цін;
інформацію про
особливості стану розвитку
галузі виробництва, в якій
зд ійснює д іяльність
емітент, рівень
впровад ження нових
технологій, нових товарів,
його положення на ринку;
інформацію про
конкуренцію в галузі, про
особливості прод укції
(послуг) емітента;
перспективні плани
розвитку емітента; кількість
постачальників за
основними вид ами
сировини та матеріалів, що
займають більше 10
від сотків в загальному
об'ємі постачання

Основні вид и прод укції або послуг, що ї х виробляє чи над ає емітент: запаснi частини
д о рухомого склад у залiзничного транспорту: пiд шипники ковзання (вклад ишi) частини д ля тепловозних д вигунiв, д еталi та вузли паливної апаратури тепловозних
д вигунiв, поршневi пальцi, клапани впуску i випуску тепловозних д вигунiв, рiзнi
шестернi,ред уктори, вали, втулки, шпильки; моторно-вiсовi вклад ишi, швид кiстемiри
тепловозiв, а також спецiнструмент за замовленням залiзничих пiд приємств.
Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг: перспективнiсть
виробництва металоконструкцiй пов`язана з виробництвом залiзничного транспорту
цивiльного та виробничного призначення та знаход иться в залежностi вiд загального
стану економiки. Залежність від сезонних змін: залежність від сезонних змін від сутня.
Основні ринки збуту: ринком збуту виготовленої прод укції є Росiя, Бiлорусiя, Польша,
Украї на. Основні клієнти: Т ОВ Д Т РЗ м. Д нiпропетровськ, Т ОВ ЗЕРЗ м.Запорiжжя, Т ОВ
"Желд орсоюз" м. Москва, Т ОВ "Орiон" м. Ростов-на-Д ону, УП "Белжелд орснаб", ООО
"Колмах" Польша.Основні ризики д іяльності емітента: 70% прод укцiї ПАТ "ЗМЗ"
виготовляється на експорт i враховуючi постiйне зростання цiн на сировину, яка
постачається тiльки украї нськими пiд приємствами, виникають проблеми з
погод женням цiн на прод укцiю ПАТ "ЗМЗ" з зарубiжними споживачами, що знижує
конкурентноспроможнiсть прод укцiї i викликає ризики втрати ринкiв збуту за рубежем.
Заход и щод о зменшення ризиків та захисту своєї д іяльності: постійне уд осконалення
виробництва, покращення якості прод укції ; повсякд енна праця професійного
колективу. Заход и розширення виробництва та ринків збуту: мод ернізація основних
засобів та виробничого процесу; постійний пошук нових клієнтів; зд ійснення
переговорів. Канали збуту та метод и прод ажу: прод аж прод укцiї ПАТ "ЗМЗ"
зд iйснюється на пiд ставi прямих д оговорiв з споживачами, з зарубiжними
споживачами використовуються схеми пред оплати, з украї нськими споживачами - за
д омовленнiстю персонально с кожним споживачем. Д жерела сировини: основні вид и
сировини - спецсталi, металопрокат, труби, заготiвки бронзовi, бабiти, заготiвки
бронзовi, металопрокат, чавунне литво, заготiвки моторно-вiсових вклад ишiв.
Т овариство прид бає сировину в украї нських під приємств, що ї ї реалізовують.
Д оступність сировини: д жерела сировини д остатньо д оступні. Д инаміка цін на
сировину: ціни на сировину постійно зростають (щорiчне зростання в серед ньому на
10 %). Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій зд ійснює д іяльність
емітент: залізничний транспорт - од на з важливих базових галузей економіки Украї ни,
що забезпечує ї ї внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв'язки і потреби
населення у перевезеннях. Д іяльність залізничного транспорту як частини єд иної
транспортної системи краї ни сприяє нормальному функціонуванню всіх галузей
суспільного виробництва, соціальному й економічному розвиткові та зміцненню
оборонозд атності д ержави, міжнарод ному співробітництву Украї ни. Рівень
впровад ження нових технологій, нових товарів: менед жментом Т овариства постiйно
провод яться роботи, направленi на забезпечення ефективностi технологiчних
процесiв та на покращення фiнансових результатiв, що в тому числi повязано з
впровад женням нових технологiй та нових товарiв. Становище емітента на ринку:
під приємство д авно працює, є д остатньо від омим, становище емітента на ринку
стабільне та конкурентноспроможнє. Інформація про конкуренцію в галузі: найбiльш
впливовi конкуренти ПАТ "ЗМЗ" з основної прод укцiї є Улан-Уд енський
локомотиворемонтний завод , Астраханьський тепловозоремонтний завод , Росiйська

Фед ерацiя. Iншi пiд приємства, якi виготовляють запастини д ля залiзничого транспорту
мають сред нiй, або незначний вплив на конкурентноспроможнiсть прод укцiї ПАТ
"ЗМЗ", в основному за рахунок зайняття ПАТ "ЗМЗ" своєї нiшi на ринках збуту за
номенклатурою запчастин. Особливості прод укції (послуг) емітента: висока культура
виробництва термiчного цеху д озволяє виготовляти високоякiсний iнструмент i
широкий спектр пружин. Прод укцiя iнструментального цеху - це шаблони д ля контролю
автозчеплення, колiсних пар вагонiв i локомотивiв, пристосування мерiтельной технiки
д ля ремонту д вовiсних вiзкiв. Високу механiчну мiцнiсть поршневим пальцям
забезпечує химiко-термiчна обробка. Має у розпоряд ження пiд приємство i д iлянку
гальванопокриття. Перспективні плани розвитку емітента: збільшення об’єму прод ажу
та освоєння нових ринків збуту. Т руд овий колектив постiйно працює над пiд вищенням
технiчного рiвня свого пiд приємства. Кількість постачальників за основними вид ами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об’ємі постачання:
ПАТ Електрометалургiйний завод "Д нiпроспецсталь", м. Запорiжжя - спецсталi, Т ОВ
"Стальiнвестпром", м. Д нiпропетровськ- труби, Т ОВ "Запорiзький завод кольорових
сплавiв", м. Запорiжжя - заготiвки бронзовi, Т ОВ "Мегатекст", м. Константинiвка
Д онецької областi - бабiти, ВАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод ", м.
Запорiжжя - заготiвки бронзовi, ПрАТ "Запорiжметалоопторг", м. Запорiжжя металопрокат, АТ ЗТ "Втормет", м. Д онецк - бронза, Т ОВ "Автомашлитво", м.
Запорiжжя - чавунне литво, Т ОВ "Запорiзький сталеливарний завод ", м. Запорiжжя заготiвки моторно-вiсових вклад ишiв, Т ОВ "Спiвд ружнiсть", м. Д нiпропетровськ металопрокат. З них постачальникiв якi займають бiльше 10% в загальному обсязi
постачання 4.
Інформація про основні
прид бання або від чуження
активів за останні п'ять
років. Якщо під приємство
планує буд ь-які значні
інвестиції або прид бання,
пов'язані з ї ї
господ арською д іяльністю,
ї х необхід но описати,
включаючи суттєві умови
прид бання або інвестиції ,
ї ї вартість і спосіб
фінансування

За останні 5 років було прид бано основних активів на суму - 5049 тис.грн. За останні 5
років було прид бано основних активів на суму - 1507 тис.грн. Ліквід овано основних
активів за останні 5 років на суму - 160 тис. грн. Планів щод о інвестицій або прид бань,
пов’язаних з господ арською д іяльністю, Т овариство не має.

Інформація про основні
засоби емітента, включаючи
об'єкти оренд и та буд ь-які
значні правочини емітента
щод о них; виробничі
потужності та ступінь
використання облад нання;
спосіб утримання активів,
місцезнаход ження
основних засобів. Крім того,
необхід но описати
екологічні питання, що
можуть позначитися на
використанні активів
під приємства, інформацію
щод о планів капітального
буд івництва, розширення
або уд осконалення
основних засобів, характер
та причини таких планів,
суми вид атків, в тому числі
вже зроблених, опис метод у
фінансування, прогнозні
д ати початку та закінчення
д іяльності та очікуване
зростання виробничих
потужностей після ї ї
завершення

Під приємство використовує тільки власні основні засоби. Об`єктів оренд и немає,
протягом звітного період у значних правочинів щод о них не було. Виробничі потужності
(облад нання, устаткування) є власністю Т овариства, використовуються за
призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання облад нання
100%. Спосіб утримання активів: утримання активiв від бувається за рахунок власних
коштів Т овариства. Основні засоби знаход яться за місцезнаход женням Т овариства:
69040, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Барикад на, буд . 26. Екологічні питання,
що можуть позначитися на використанні активів під приємства: Т овариство зд ійснює
контроль за викид ами шкід ливих речовин - розроблено проект санiтарної захисної
зони, провед ена паспортиризацiя д жерел викид iв. Планів капітального буд івництва,
розширення або уд осконалення основних засобів, Т овариство немає.

Інформація щод о проблем,
які впливають на д іяльність
емітента; ступінь залежності
від законод авчих або
економічних обмежень

Інформація щод о проблем, які впливають на д іяльність емітента: - нестабiльнiсть
економiчної ситуацiї ; - неспод iванiсть та нестабiльнiсть у сферi под аткової полiтики,
збiльшення ставок опод аткування; - криза платiжної д исциплiни споживачiв
товариства; - iнфляцiйнi процеси.Ступінь залежності від законод авчих або економічних
обмежень: високий.

Інформація про факти

У 2012 році фактів виплати штрафних санкцій (штраф, неустойка, пеня) або

виплати штрафних санкцій
(штраф, пеня, неустойка) і
компенсацій за порушення
законод авства

компенсацій за порушення чинного законод авства не було.

Опис обраної політики
щод о фінансування
д іяльності емітента,
д остатність робочого
капіталу д ля поточних
потреб, можливі шляхи
покращення ліквід ності за
оцінками фахівців емітента

Т овариство у свої й д iяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових коштiв.
Робочого капiталу д остатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiд ностi фахiвцями
емiтента не провод илась.

Інформація про вартість
На кінець звітного період у Т овариство не має уклад ених, але ще не виконаних
уклад ених, але ще не
д оговорів
виконаних д оговорів
(контрактів) на кінець
звітного період у (загальний
під сумок) та про очікувані
прибутки від виконання цих
д оговорів
Стратегія под альшої
д іяльності емітента
щонайменше на рік (щод о
розширення виробництва,
реконструкції , поліпшення
фінансового стану, опис
істотних факторів, які
можуть вплинути на
д іяльність емітента в
майбутньому)

Стратегія под альшої д іяльності щонайменше на рік не перед бачає розширення
виробництва або реконструкції . Д ля поліпшення фінансового стану планується
зд ійснити заход и по розширенню ринків збуту, збiльшенню потужностi пiд приємства,
запровад ження нових вид ів прод укцiї . Істотні факти, які можуть вплинуть на
д іяльність емітента в майбутньому, - необгрунтовані зміни в економіці краї ни, в
под атковому законод австві, д ефiцит обiгових коштiв, тощо.

Опис політики емітента
щод о д ослід жень та
розробок, вказати суму
витрат на д ослід ження та
розробку за звітний рік

Д ослід ження та розробки Т овариством у звітному період і не зд ійснювалися, в
майбутньому не плануються. Витрат на д ослід ження та розробки не було.

Інформація щод о суд ових
В звiтному перiод i від сутні суд овi справи, стороною в яких виступали емітент, його
справ, стороною в яких
д очірні під приємства або його посад ові особи.
виступає емітент, його
д очірні під приємства або
його посад ові особи (д ата
від криття провад ження у
справі, сторони, зміст та
розмір позовних вимог,
найменування суд у, в якому
розгляд ається справа,
поточний стан розгляд у). У
разі від сутності суд ових
справ про це зазначається
Інша інформація, яка може
бути істотною д ля оцінки
інвестором фінансового
стану та результатів
д іяльності емітента, у тому
числі, за наявності,
інформацію про результати
та аналіз господ арювання
емітента за останні три
роки у формі аналітичної
д овід ки в д овільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною д ля оцінки інвестором фінансового стану та
результатів д іяльності емітента, від сутня. Навед ена в звіті інформація є д остатньою
д ля оцінки фінансового стану та результатів д іяльності емітента. Аналітична д овід ка
щод о інформації про результати та аналіз господ арювання емітента за останні три
роки фахівцями емітента не склад алася.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)
на початок
період у

Оренд овані основні засоби
(тис.грн.)

на кінец ь
період у

на початок
період у

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на кінец ь
період у

на початок
період у

на кінец ь
період у

1. Виробничого
призначення:

93444

91618

0

0

93444

91618

буд івлі та
споруд и

69865

69158

0

0

69865

69158

машини та
облад нання

21111

20116

0

0

21111

20116

транспортні
засоби

638

542

0

0

638

542

інші

1830

1802

0

0

1830

1802

2.
Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

буд івлі та
споруд и

0

0

0

0

0

0

машини та
облад нання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

93444

91618

0

0

93444

91618

Опис

Т ерміни використання ОЗ (за основними групами): буд івлі та споруд и - 25 років; машини та
облад нання - 10 років; транспортні засоби - 5 років; Інші - 4 роки. Умови користування основними
засобами за всiма групами зад овiльнi. Основні засоби за усіма групами використовуються за
призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітного період у - 116899 тис.грн., на
кінець звітного період у - 117403 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного
період у 21 %, на кінець звітного період у 22 %. Ступінь використання основних засобів — 100 %.
Сума нарахованого зносу на початок звітного період у - 24355 тис.грн., на кінець звітного період у 25785 тис. грн. Обмеження на використання майна емітента від сутні. Суттєві зміни у вартості
основних засобів протягом звітного період у пов'язані зі зносом основних засобів.

Інформація щод о вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За поперед ній період

Розрахункова
вартість чистих
активів
(тис.грн.)

144675

142001

Статутний
капітал
(тис.грн.)

1250

1250

Скоригований
статутний
капітал
(тис.грн.)

1250

1250

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiд бувався вiд повiд но д о метод ичних рекоменд ацiй Д КЦПФР
(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (станд арту) бухгалтерського облiку 2"Баланс",
затверд женого Наказом Мiнiстерства фiнансiв Украї ни 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих
активiв провод илося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати
майбутнiх перiод iв - Д овгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних
виплат i платежiв - Д оход и майбутнiх перiод iв.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (144675 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (1250 тис.грн.).
Це вiд повiд ає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного код ексу Украї ни.

Інформація про зобов'язання емітента
Вид и зобов'язань
Кред ити банку

Д ата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис.грн.)

Від соток за користування
коштами (від соток річних)

Д ата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за
кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за іншими цінними
паперами (у тому числі
за похід ними цінними
паперами) (за кожним
вид ом):

X

0

X

X

за фінансовими
інвестиціями в
корпоративні права (за
кожним вид ом):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

Под аткові зобов'язання

X

1347

X

X

Фінансова д опомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

9102

X

X

Усього зобов'язань

X

10449

X

X

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

Опис

Д о iнших зобов`язань ( 9102 тис.грн.) належить: Кред иторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги - 1526 тис.грн. Поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування - 69
тис.грн. Поточнi зобов`язання за розрахунками з оплати працi - 237 . Поточнi зобов`язання
за розрахунками з од ержаних авансів - 4630 тис.грн. Iншi - 2640 тис.грн.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних вид ів прод укції
N Основний
з/п
вид
прод укц ії*

1
1

Обсяг виробниц тва
у натуральній
формі (фізична
од . вим. **)

у
грошовій
формі
(тис.грн.)

у від сотках д о
всієї
виробленої
прод укц ії

у натуральній
формі (фізична
од . вим. **)

у
грошовій
формі
(тис.грн.)

у від сотках д о
всієї
реалізованої
прод укц ії

3

4

5

6

7

8

55139 шт.

50709

2
Запаснi
частини

Обсяг реалізованої прод укц ії

51041 шт.

28467

100

100

Інформація про собівартість реалізованої прод укції
N з/п

Склад витрат*

Від соток від загальної собівартості реалізованої прод укц ії (у від сотках)

1

2

3

1

Матеріальні витрати

50

2

Витрати на оплату працi

30

3

Загальновиробничі витрати 20

Від омості щод о особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом період у
Д ата
виникнення
под ії

Д ата оприлюд нення
Повід омлення у стрічц і новин

Вид інформац ії

1

2

3

24.04.2012

26.04.2012

Від омості про зміну склад у посад ових осіб емітента

11.07.2012

11.07.2012

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

Яку кількість загальних зборів було провед ено за минулі три роки?
N з/п

Рік

Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

1

0

Який орган зд ійснював реєстрацію акціонерів д ля участі в останніх загальних зборах?
Т ак

Ні

Реєстраційна комісія X
Акціонери

X

Реєстратор

X

Д епозитарій

X

Інше (запишіть)

Який орган зд ійснював контроль за ход ом реєстрації акціонерів та/або їх пред ставників д ля
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Т ак

Ні

Д ержавна комісія з цінних паперів та фонд ового ринку

X

Акціонери, які волод іють у сукупності більше ніж 10 від сотків

X

У який спосіб від бувалось голосування з питань поряд ку д енного на загальних зборах
останнього разу?
Т ак
Під няттям карток

Ні
X

Бюлетенями (таємне голосування) X
Під няттям рук

X

Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному період і?
Т ак
Реорганізація

Ні

X

Внесення змін д о статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів нагляд ової рад и, прийняття рішення про припинення ї х
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про
д острокове припинення ї х повноважень

X

Інше (запишіть)
Чи провод ились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

Який склад нагляд ової рад и (за наявності)?
осіб
Кількість членів нагляд ової рад и

2

Кількість пред ставників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість пред ставників д ержави

0

Кількість пред ставників акціонерів, що волод іють більше 10 від сотків акцій

0

Кількість пред ставників акціонерів, що волод іють менше 10 від сотків акцій

2

Кількість пред ставників акціонерів - юрид ичних осіб
0
Скільки разів на рік у серед ньому від бувалися засід ання нагляд ової рад и протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в склад і нагляд ової рад и (за наявності)?
Т ак

Ні

Стратегічного планування

X

Ауд иторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

Комітети у склад і
Нагляд ової рад и не
створено.

Інше (запишіть)

Комітети у склад і
Нагляд ової рад и не
створено.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посад у або від д іл, що від повід ає за роботу з акціонерами? ні

Яким чином визначається розмір винагород и членів нагляд ової рад и?
Т ак
Винагород а є фіксованою сумою

Ні

X

Винагород а є від сотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій

X

Винагород а виплачується у вигляд і цінних паперів товариства

X

Члени нагляд ової рад и не отримують винагород и

X

Інше (запишіть)

д /н

Які з вимог д о членів нагляд ової рад и виклад ені у внутрішніх д окументах акціонерного
товариства?
Т ак

Ні

Галузеві знання і д освід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менед жменту

X

Особисті якості (чесність, від повід альність)

X

Від сутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Від сутні буд ьякі вимоги

X

Інше (запишіть)

Коли останній раз було обрано нового члена нагляд ової рад и, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Т ак
Новий член нагляд ової рад и самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх д окументів акціонерного товариства

X

Ні

Було провед ено засід ання нагляд ової рад и, на якому нового члена
нагляд ової рад и ознайомили з його правами та обов'язками

X

Д ля нового члена нагляд ової рад и було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового менед жменту)

X

Усіх членів нагляд ової рад и було переобрано на повторний строк або
не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д /н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? так
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.
Скільки разів на рік у серед ньому від бувалися засід ання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Які посад ові особи акціонерного товариства від повід ають за зберігання протоколів загальних
зборів акціонерів, засід ань нагляд ової рад и та засід ань правління?
Загальні збори
акц іонерів

Засід ання
нагляд ової
рад и

Засід ання
правління

Члени правління (д иректор)

так

ні

так

Загальний від д іл

ні

ні

ні

Члени нагляд ової рад и (голова нагляд ової
рад и)

ні

так

ні

Юрид ичний від д іл (юрист)

ні

ні

ні

Секретар правління

ні

ні

ні

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

Секретар нагляд ової рад и

ні

ні

ні

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

Від д іл або управління, яке від повід ає за роботу
з акціонерами

ні

ні

ні

Інше

ні

ні

ні

Інше (запишіть)

д /н

Від повід но д о статуту вашого акціонерного товариства, д о компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, нагляд ової рад и чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні збори
акц іонерів

Нагляд ова
рад а

Виконавчий
орган

Не належить
до
компетенц ії
жод ного
органу

Визначення основних напрямів так
д іяльності (стратегії )

ні

ні

ні

Затверд ження планів
д іяльності (бізнеспланів)

ні

ні

так

ні

Затверд ження річного
фінансового звіту або балансу
чи бюд жету

так

ні

ні

ні

Обрання та від кликання
голови правління

ні

так

ні

ні

Обрання та від кликання членів ні
правління

так

ні

ні

Обрання та від кликання
голови нагляд ової рад и

так

ні

ні

ні

Обрання та від кликання членів так
нагляд ової рад и

ні

ні

ні

Обрання та від кликання
голови та членів ревізійної
комісії

ні

ні

ні

так

Визначення розміру
винагород и д ля голови та
членів правління

ні

так

ні

ні

Визначення розміру
винагород и д ля голови та
членів нагляд ової рад и

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про
притягнення д о майнової
від повід альності членів
правління

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про
д од атковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення
власних акцій

так

ні

ні

ні

Затверд ження ауд итора

ні

так

ні

ні

Затверд ження д оговорів,
щод о яких існує конфлікт
інтересів

ні

ні

ні

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про уклад ення д оговорів, враховуючи ї х суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні д окументи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посад ової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком д іяти в інтересах
акціонерного товариства? ні

Які д окументи існують у вашому акціонерному товаристві?
Т ак
Положення про загальні збори акціонерів

Ні
X

Положення про нагляд ову рад у

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посад ових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про поряд ок розпод ілу прибутку

X

Інше (запишіть)

д /н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про д іяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформац ія
розповсюд жується
на загальних
зборах

Публікується у
Д окументи
Копії
Інформац ія
пресі,
над аються
д окументів розміщується на
оприлюд нюється
д ля
над аються
власній
в
ознайомлення
на запит
інтернетсторінц і
загальнод оступній безпосеред ньо акц іонера
акц іонерного
інформац ійній базі в акц іонерному
товариства
д аних Д КЦПФР
товаристві
про ринок ц інних
паперів

Фінансова
звітність,
результати
д іяльності

ні

так

так

так

так

Інформація
про
акціонерів,
які
волод іють
10 від сотків
та більше
статутного
капіталу

ні

так

так

так

так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

ні

так

так

так

так

Статут та
внутрішні
д окументи

ні

ні

так

так

так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після ї х
провед ення

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

Розмір
ні
винагород и
посад ових
осіб
акціонерного
товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у від повід ності д о міжнарод них станд артів бухгалтерського
обліку? так

Скільки разів на рік у серед ньому провод илися ауд иторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім ауд итором протягом останніх трьох років?
Т ак

Ні

Не провод ились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затверд ження ауд итора?
Т ак
Загальні збори акціонерів

X

Нагляд ова рад а

X

Правління або д иректор
Інше (запишіть)

Ні

X

д /н
Чи змінювало акціонерне товариство ауд итора протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено ауд итора?
Т ак
Не зад овольняв професійний рівень
Не зад овольняли умови д оговору з ауд итором

X
X

Ауд итора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні

X
д /н

Який орган зд ійснював перевірки фінансово-господ арської д іяльності акціонерного товариства
в минулому році?
Т ак
Ревізійна комісія

Ні

X

Нагляд ова рад а

X

Від д іл внутрішнього ауд иту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не провод ились

X
X

Інше (запишіть)

д /н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія провод ила перевірку останнього разу?
Т ак
З власної ініціативи

Ні

X

За д орученням загальних зборів

X

За д орученням нагляд ової рад и

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності волод іють понад 10 від сотків
голосів

X

Інше (запишіть)

д /н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менед жменту? ні

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Т ак

Ні

Випуск акцій

X

Випуск д епозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кред ити банків

X

Фінансування з д ержавного і місцевих бюд жетів

X

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?
так, уже вед емо переговори з потенційним інвестором
так, плануємо розпочати переговори
так, плануємо розпочати переговори в наступному році
так, плануємо розпочати переговори протягом д вох років
ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції д о лістингу фонд ових бірж протягом наступних трьох
років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка вед е облік прав власності на акції у д епозитарній системі Украї ни,
протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено особу, яка вед е облік прав власності на акції у д епозитарній системі
України (д алі - особа)?
Т ак Ні
Не зад овольняв професійний рівень особи

X

Не зад овольняли умови д оговору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суд у

X

Інше (запишіть)
д /н
Чи має акціонерне товариство власний код екс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності у акціонерного товариства код ексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть д ату його
прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д /н
Чи оприлюд нено інформацію про прийняття акціонерним товариством код ексу (принципів, правил) корпоративного
управління? ні; укажіть, яким чином ї ї оприлюд нено: д /н
Вкажіть інформацію щод о д отримання/нед отримання код ексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на д жерело розміщення ї х тексту), від хилення та причини такого від хилення
протягом року. д /н

Звіт про корпоративне управління
Вкажіть мету провад ження д іяльності фінансової
установи.

д /н

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
зд ійснюють контроль за фінансовою установою) (д ля
юрид ичних осіб зазначаються: код за ЄД РПОУ,
найменування, місцезнаход ження; д ля фізичних осіб прізвища, імена та по батькові), ї х від повід ність
встановленим законод авством вимогам та зміну ї х
склад у за рік.

д /н

Вкажіть факти порушення (або про від сутність таких
фактів) членами нагляд ової рад и та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело д о
запод іяння шкод и фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

д /н

Вкажіть про заход и впливу, застосовані протягом року
органами д ержавної влад и д о фінансової установи, у
тому числі д о членів ї ї нагляд ової рад и та виконавчого
органу, або про від сутність таких заход ів.

д /н

Вкажіть на наявність у фінансової установи системи
управління ризиками та ї ї ключові характеристики або
про від сутність такої системи.

д /н

Вкажіть інформацію щод о результатів функціонування
протягом року системи внутрішнього ауд иту (контролю),
а також д ані, зазначені в примітках д о фінансової та
консолід ованої фінансової звітності від повід но д о
положень (станд артів) бухгалтерського обліку.

д /н

Вкажіть факти від чуження протягом року активів в обсязі, д /н
що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про ї х від сутність.
Вкажіть результати оцінки активів у разі ї х купівліпрод ажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д /н

Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, д /н
в тому числі в межах од нієї промислово-фінансової
групи чи іншого об'єд нання, провед ені протягом року
(така інформація не є комерційною таємницею), або про
ї х від сутність.
Вкажіть інформацію про використані рекоменд ації
(вимоги) органів, які зд ійснюють д ержавне регулювання
ринків фінансових послуг, щод о ауд иторського висновку.

д /н

Вкажіть інформацію про зовнішнього ауд итора
нагляд ової рад и фінансової установи, призначеного
протягом року (д ля юрид ичної особи зазначаються: код
за ЄД РПОУ, найменування, місцезнаход ження; д ля
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
ауд итора, загальний стаж ауд иторської д іяльності.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
ауд итора, кількість років, протягом яких над ає
ауд иторські послуги фінансовій установі.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
ауд итора, перелік інших ауд иторських послуг, що
над авалися фінансовій установі протягом року.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
д /н
ауд итора, випад ки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього ауд итора.
Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
ауд итора, ротацію ауд иторів у фінансовій установі
протягом останніх п'яти років.

д /н

Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього
ауд итора, стягнення, застосовані д о ауд итора

д /н

Ауд иторською палатою Украї ни протягом року, та факти
под ання нед остовірної звітності фінансової установи,
що під тверд жена ауд иторським висновком, виявлені
органами, які зд ійснюють д ержавне регулювання ринків
фінансових послуг.
Вкажіть інформацію щод о захисту фінансовою
д /н
установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
механізму розгляд у скарг.
Вкажіть інформацію щод о захисту фінансовою
д /н
установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище,
ім'я та по батькові працівника фінансової установи,
уповноваженого розгляд ати скарги.
Вкажіть інформацію щод о захисту фінансовою
установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляд у фінансовою установою протягом року скарг
стосовно над ання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що над ійшли, та кількість зад оволених скарг).

д /н

Вкажіть інформацію щод о захисту фінансовою
д /н
установою прав споживачів фінансових послуг, наявність
позовів д о суд у стосовно над ання фінансових послуг
фінансовою установою та результати ї х розгляд у.

Д ата

01.01.2013

Під приємство за ЄД РПОУ

01056280

Т ериторія за КОАТ УУ

2340136700

Організаційно-правова форма господ арювання за
КОПФГ

234

Орган д ержавного управління за СПОД У

6024

Вид економічної д іяльності за КВЕД

30.20

Серед ня кількість працівників

324

Ад реса: вул. Барикад на, 26, м. Запоріжжя, 69040.
Склад ено за міжнарод ними станд артами фінансової звітності

БАЛАНС ПІД ПРИЄМСТВА
станом на 31.12.2012
Актив

Код ряд ка

На початок
звітного період у

На кінец ь звітного
період у

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

27

63

первісна вартість

011

172

257

накопичена амортизація

012

145

194

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

залишкова вартість

030

93444

91618

первісна вартість

031

116899

117403

знос

032

23455

25785

справед лива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

накопичена амортизація

037

0

0

які обліковуються за метод ом участі в капіталі інших
під приємств

040

18474

27407

інші фінансові інвестиції

045

0

0

Д овгострокова д ебіторська заборгованість

050

23

11

Вписуваний ряд ок - Справед лива (залишкова) вартість
інвестиційної нерухомості

055

0

0

Вписуваний ряд ок - Первісна вартість інвестиційної
нерухомості

056

0

0

Вписуваний ряд ок - Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Від строчені под аткові активи

060

0

1144

Вписуваний ряд ок - Гуд віл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Вписуваний ряд ок - Гуд віл при консолід ації

075

0

0

Усього за розд ілом I

080

111968

120243

Основні засоби:

Д овгострокові біологічні активи:

Д овгострокові фінансові інвестиції :

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

6593

4483

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

1510

1508

Готова прод укція

130

4690

3952

Т овари

140

25

36

Векселі од ержані

150

0

0

чиста реалізаційна вартість

160

14316

15394

первісна вартість

161

14316

15394

резерв сумнівних боргів

162

0

0

з бюд жетом

170

3939

1142

за вид аними авансами

180

642

3589

з нарахованих д оход ів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна д ебіторська заборгованість

210

5

53

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

в національній валюті

230

141

3502

у тому числі в касі

231

0

0

в іноземній валюті

240

1174

1322

Інші оборотні активи

250

25

694

Усього за розд ілом II

260

33060

35675

III. Витрати майбутніх період ів

270

13

12

Вписуваний ряд ок - IV. Необоротні активи та групи

275

0

0

Баланс

280

145041

155930

Д ебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Д ебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та ї х еквіваленти:

Пасив

Код ряд ка

На початок
звітного період у

На кінец ь звітного
період у

1

2

3

4

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

1250

1250

Пайовий капітал

310

0

0

Д од атковий вклад ений капітал

320

0

0

Інший д од атковий капітал

330

96033

96009

Резервний капітал

340

62

62

Нерозпод ілений прибуток (непокритий збиток)

350

44656

47354

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Вписуваний ряд ок - Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розд ілом I

380

142001

144675

Вписуваний ряд ок - Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

0

806

Інші забезпечення

410

0

0

Вписуваний ряд ок - Сума страхових резервів

415

0

0

Вписуваний ряд ок - Сума часток перестраховиків у
страхових резервах

416

0

0

II. Забезпечення таких витрат і платежів

Цільове фінансування(2)

420

0

0

Усього за розд ілом II

430

0

806

Д овгострокові кред ити банків

440

0

0

Інші д овгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Від строчені под аткові зобов'язання

460

0

974

Інші д овгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розд ілом III

480

0

974

Короткострокові кред ити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за д овгостроковими
зобов'язаннями

510

0

0

Векселі вид ані

520

0

0

Кред иторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2295

1526

з од ержаних авансів

540

139

4630

з бюд жетом

550

114

373

з позабюд жетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

107

69

з оплати праці

580

288

237

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Вписуваний ряд ок - Зобов`язання, пов`язані з
необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними д ля прод ажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

97

2640

Усього за розд ілом IV

620

3040

9475

V. Д оход и майбутніх період ів

630

0

0

Баланс

640

145041

155930

III. Д овгострокові зобов'язання

IV. Поточні зобов'язання

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Керівник Іванов Георгій Валентинович
Головний бухгалтер Спод обаєва Iрина Анатолiї вна
Актив Балансу Т овариства станом на 31.12.2012 року склад ає 155930 тис. грн. Необоротні активи – 120243 тис. грн., в
тому числі: нематеріальні активи: первісна вартість – 257 тис. грн., залишкова вартість – 63 тис. грн., знос – 194 тис.
грн.; основні засоби: первісна вартість – 117403 тис. грн., залишкова вартість – 91618 тис. грн., знос – 25785 тис. грн.,
д овгострокова д ебіторська заборгованість – 11 тис. грн. Оборотні активи – 35675 тис. грн., в тому числі: виробничі
запаси – 4483 тис. грн., незавершене виробництво –1508 тис. грн., готова прод укція – 3952 тис. грн., товари – 36 тис.
грн., д ебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: первісна вартість – 15394 тис. грн., чиста реалізаційна
вартість – 15394 тис. грн., д ебіторська заборгованість за розрахунками: з бюд жетом – 1142 тис. грн., за вид аними
авансами – 3589 тис. грн., інша поточна д ебіторська заборгованість – 53 тис. грн. Забезпечення виплат персоналу –
806 тис. грн. Д овгострокові зобов’язання 974 тис. грн., - від строчені под аткові зобов’язання. Поточні зобов’язання –
9475тис. грн., в тому числі: кред иторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1526 тис.грн., поточнi
зобов`язання за розрахунками зi страхування - 69 тис.грн., поточнi зобов`язання за розрахунками з оплати працi - 237
тис.грн., поточнi зобов`язання за розрахунками з од ержаних авансів - 4630 тис.грн., іншi поточнi зобов`язання - 2640
тис.грн.

Д ата

01.01.2013

Під приємство за ЄД РПОУ

01056280

Т ериторія за КОАТ УУ

2340136700

Організаційно-правова форма господ арювання за
КОПФГ
Орган д ержавного управління за СПОД У

6024

Вид економічної д іяльності за КВЕД

30.20

Серед ня кількість працівників

324

Ад реса: вул. Барикад на, 26, м. Запоріжжя, 69040.
Склад ено за міжнарод ними станд артами фінансової звітності

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
станом на 31.12.2012
Стаття

Код ряд ка

За звітний період

За поперед ній
період

1

2

3

4

Д оход (виручка) від реалізації прод укції (товарів, робіт,
послуг)

010

50479

0

Под аток на д од ану вартість

015

5548

0

Акцизний збір

020

0

0

025

0

0

030

0

0

Чистий д оход (виручка) від реалізації прод укції (товарів, 035
робіт, послуг)

44931

0

Собівартість реалізованої прод укції (товарів, робіт,
послуг)

040

33556

0

прибуток

050

11375

0

збиток

055

0

0

Інші операційні д оход и

060

20179

0

Вписуваний ряд ок - У т. ч. д охід від первісного визнання
біологічних активів і сільськогоспод арської прод укції ,
од ержаних у наслід ок сільськогоспод арської д іяльності

061

0

0

Ад міністративні витрати

070

4870

0

Витрати на збут

080

734

0

Інші операційні витрати

090

21261

0

Вписуваний ряд ок - У т. ч. витрати від первісного
визнання біологічних активів сільськогоспод арської
прод укції , од ержаних у наслід ок сільськогоспод арської
д іяльності

091

0

0

прибуток

100

4689

0

збиток

105

0

0

Д оход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові д оход и

120

35

0

Інші д оход и(1)

130

62

0

Фінансові витрати

140

63

0

Інші вирахування з д оход у

Валовий:

Фінансові результати від операційної д іяльності:

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

76

0

Вписуваний ряд ок - Прибуток (збиток) від впливу
інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної д іяльності д о опод аткування:
прибуток

170

4647

0

збиток

175

0

0

Вписуваний ряд ок - У т. ч. прибуток від припиненої
д іяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у наслід ок припинення
д іяльності

176

0

0

Вписуваний ряд ок - У т. ч. збиток від припиненої
д іяльності та/або збиток від переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у наслід ок припинення
д іяльності

177

0

0

Под аток на прибуток від звичайної д іяльності

180

750

0

Вписуваний ряд ок - Д охід з под атку на прибуток від
звичайної д іяльност

185

0

0

прибуток

190

3897

0

збиток

195

0

0

д оход и

200

0

0

витрати

205

0

0

Под атки з над звичайного прибутку

210

0

0

Вписуваний ряд ок - Частка меншості

215

0

0

прибуток

220

3897

0

збиток

225

0

0

Вписуваний ряд ок - Забезпечення матеріального
заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної д іяльності:

Над звичайні:

Чистий:

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код ряд ка

За звітний період

За поперед ній
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

20319

0

Витрати на оплату праці

240

7561

0

Від рахування на соціальні заход и 250

2842

0

Амортизація

260

2207

0

Інші операційні витрати

270

1155

0

Разом

280

34084

0

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код ряд ка

За звітний період

За поперед ній
період

1

2

3

4

Серед ньорічна кількість простих акцій

300

4998298

0

Скоригована серед ньорічна кількість простих акцій

310

4998298

0

Чистий прибуток, (збиток) на од ну просту акцію

320

0.78

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на од ну просту

330

0.78

0

акцію
Д ивід енд и на од ну просту акцію

340

0

0

Д оход (виручка) від реалізації прод укції (товарів, робіт, послуг) за 2012 рік склала 50479 тис. грн. Собівартість
реалізованої прод укції (товарів, робіт, послуг) склала 33 556 тис. грн. Інші операційні д оход и Т овариства за 2012 рік
склали 20179 тис. грн. З урахуванням д оход ів отриманих та понесених витрат Т овариством за 2012 рік, фінансовим
результатом д іяльності Т овариства став прибуток в розмірі 3897 тис. грн. Елементи операційних витрат разом склали
34084 тис.грн.

Д ата

01.01.2013

Під приємство за ЄД РПОУ

01056280

Т ериторія за КОАТ УУ

2340136700

Організаційно-правова форма господ арювання за
КОПФГ
Орган д ержавного управління за СПОД У

6024

Вид економічної д іяльності за КВЕД

30.20

Серед ня кількість працівників

324

Ад реса: вул. Барикад на, 26, м. Запоріжжя, 69040.
Склад ено за міжнарод ними станд артами фінансової звітності

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
станом на 31.12.2012
Стаття

Код

За
звітний
період

За аналогічний період
поперед нього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної д іяльності Над ход ження від :
Реалізації прод укції (товарів, робіт, послуг)

010 13920

0

Погашення векселів од ержаних

015 1500

0

Покупців і замовників авансів

020 42257

0

Повернення авансів

030 4467

0

Установ банків від сотків за поточними рахунками

035 0

0

Бюд жету под атку на д од ану вартість

040 0

0

Повернення інших под атків і зборів (обов'язкових платежів)

045 768

0

Отримання субсид ій, д отацій

050 0

0

Цільового фінансування

060 0

0

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070 0

0

Інші над ход ження

080 690

0

Витрачання на оплату: Т оварів (робіт, послуг)

090 17104

0

Авансів

095 18939

0

Повернення авансів

100 271

0

Працівникам

105 7972

0

Витрат на від ряд ження

110

45

0

Зобов'язань з под атку на д од ану вартість

115

0

0

Зобов'язань з под атку на прибуток

120

1128

0

Від рахувань на соціальні заход и

125

4039

0

Зобов'язань з інших под атків і зборів (обов'язкових платежів)

130

862

0

Цільових внесків

140 0

0

Інші витрачання

145 0

0

Чистий рух коштів д о над звичайних под ій

150

13242

0

Рух коштів від над звичайних под ій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної д іяльності

170

13242

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної д іяльності Реалізація:
фінансових інвестицій

180

0

0

необоротних активів

190

0

0

майнових комплексів

200 0

0

Отримані: від сотки

210

14

0

д ивід енд и

220

0

0

Інші над ход ження

230

21

0

Прид бання:
фінансових інвестицій

240 9000

0

необоротних активів

250

768

0

майнових комплексів

260

0

0

Інші платежі

270

0

0

Чистий рух коштів д о над звичайних под ій

280

-9733

0

Рух коштів від над звичайних под ій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної д іяльності

300 -9733

0

III. Рух коштів у результаті фінансової д іяльності Над ход ження
власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

1000

0

Інші над ход ження

330

0

0

Погашення позик

340 1000

0

Сплачені д ивід енд и

350

0

0

Інші платежі

360

0

0

Чистий рух коштів д о над звичайних под ій

370

0

0

Рух коштів від над звичайних под ій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової д іяльності

390

0

0

Чистий рух коштів за звітний період

400 3509

0

Залишок коштів на початок року

410 1315

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420 0

0

Залишок коштів на кінець року

430 4824

0

Керівник Іванов Георгій Валентинович
Головний бухгалтер Спод обаєва Iрина Анатолiї вна
Рух коштів у результаті операційної д іяльності Над ход ження від : Реалізації прод укції (товарів, робіт, послуг) склав
13920 тис. грн. Чистий рух коштів від операційної д іяльності склав 13242 тис. грн. Сума грошових коштів Т овариства
станом на 31.12.2012 року становить 4824тис. грн.

Д ата

01.01.2013

Під приємство за ЄД РПОУ

01056280

Т ериторія за КОАТ УУ

2340136700

Організаційно-правова форма господ арювання за
КОПФГ
Орган д ержавного управління за СПОД У

6024

Вид економічної д іяльності за КВЕД

30.20

Серед ня кількість працівників

324

Ад реса: вул. Барикад на, 26, м. Запоріжжя, 69040.
Склад ено за міжнарод ними станд артами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
станом на 31.12.2012
Стаття

Код Статутний Пайовий Д од атковий
Інший
Резервний Нерозпод ілений Неоплачений Вилучений Разом
капітал
капітал вклад ений д од атковий
капітал
прибуток
капітал
капітал
капітал
капітал

1
Залишок на
початок року

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010 1250

0

0

96033

62

44656

0

0

142001

Зміна облікової
політики

020 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

030 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040 0

0

0

-24

0

-1199

0

0

-1223

Скоригований
залишок на
початок року

050 1250

0

0

96009

62

43457

0

0

140778

Д ооцінка
060 0
основних засобів

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних
засобів

070 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Д ооцінка
незавершеного
буд івництва

080 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка
незавершеного
буд івництва

090 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Д ооцінка
нематеріальних
активів

100 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка
нематеріальних
активів

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

3897

0

0

3897

Виплати
власникам
(д ивід енд и)

140 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку д о
статутного
капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Від рахування д о
Резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески д о
капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:

Переоцінка активів:

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період
Розпод іл прибутку:

Внески учасників:

200 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій
(часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепрод аж
викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки 240 0
в капіталі

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання
260
невід шкод ованих
збитків

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно
отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

Інші зміни в капіталі:

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в
капіталі

290

0

0

0

0

0

3897

0

0

3897

Залишок на
кінець року

300 1250

0

0

96009

62

47354

0

0

144675

Керівник Іванов Георгій Валентинович
Головний бухгалтер Спод обаєва Iрина Анатолiї вна
Власний капітал Т овариства станом на 31.12.2012 року склад ає 144675 тис. грн., в тому числі: cтатутний капітал –
1250 тис. грн.; інший д од атковий капітал – 96009 тис. грн.; резервний капітал – 62 тис. грн.; нерозпод ілений прибуток –
47354 тис. грн.

Примітки д о фінансової звітності, склад еної від повід но д о міжнарод них станд артів фінансової
звітності
Примечания к год овой финансовой отчетности за 2012 год
1. Первое применение МСФО
Первая финансовая отчетность пред приятия, соответствующая МСФО (первый год овой комплект финансовой
отчетности, в отношении под готовки которого д елается четкое заявление о полном соблюд ении МСФО)
составляется за 2013 год .
Пред ставление и раскрытие информации соответствует требованиям МСБУ 1.
Информация пред ставлена в отношении од ного отчетного период а - 2012 год .
В примечаниях раскрывается информация о характере основных корректировок статей и их оценок, которые
потребовались д ля привед ения в соответствие с МСФО.
Оценки в отношении вход ящих остатков баланса по состоянию на 1 января 2012 год а, а также сумм, касающихся
всех прочих период ов, пред ставленных в финансовой отчетности согласно МСФО, производ ятся в соответствии с
межд ународ ными станд артами.
Признанию под лежат все активы и обязательства, отвечающие критериям признания
согласно МСФО.
Все признанные активы и обязательства оцениваются в соответствии с МСФО по себестоимости, справед ливой либо
по д исконтированной стоимости.
Пред приятие использует требование МСФО 1 о ретроспективном применении всех станд артов, д ействующих на
д ату под готовки финансовой отчетности согласно МСФО впервые за од ин отчетный период т. к. не пред ставляется
возможным перерасчет более ранней информации.
Д ля понимания всех существенных корректировок Баланса и Отчета о прибыли и убытках, пред приятие пред ставило
согласование статей собственного капитала согласно МСФО и ранее применявшимся правилам учета П(с)БУ на:
– д ату переход а 1 января 2012 год а.
В согласовании разграничиваются изменения в связи с переход ом на новую учетную политику.
Д ля составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО на пред приятии произвед ена оценка активов,
обязательств, д оход ов и расход ов на основе принципа осмотрительности.
На пред приятии в д екабре 2011 год а провед ена оценка справед ливой стоимости активов ПАТ «ЗМЗ» по состоянию
на 31.12.2011 год а. В соответствии с вывод ами комиссии, которые базируются на под ход ах и метод ологии,
описанных в отчете, совокупная справед ливая стоимость основных сред ств, принад лежащих ПАО «ЗМЗ», с учетом
результатов провед енного теста на обесценение, по состоянию на 31 д екабря 2011 год а, соответствуют балансовой
стоимости.
Изменения, связанные с переход ом на МСФО, отражены путем корректировки соответствующих статей баланса в
корреспонд енции с нераспред еленной прибылью на начало 2012 год а.
ыс.грн.
Нераспред еленная прибыль в соответствии с П(с)БУ 48039
Влияние ошибок в вед ении учета
Списание основных сред ств превышающих срок полезного
использования
Списание основных сред ств, не отвечающих критерию
существенности
Списание основных сред ств не отвечающих критерию признания активом -11
Списание неликвид ных запасов не отвечающих опред елению актива
Уменьшение излишне начисленной амортизации в соответствии с новой учетной политикой
Переклассификация инвестиций ранее учитываемых по метод у участия в капитале
Списание нематериальных активов не отвечающих
критерию актива
Списание безнад ежной д ебиторской зад олженности
Корректировка начисленной амортизации активов 300
Всего Нераспред еленная прибыль в соответствии с МСФО 48328
2. Учетная политика
2.1.Основы пред стваления финансовой отчетности
Основа вед ения бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет пред приятием вед ется в соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности», Положениями (станд артами) бухгалтерского учета, д ругими нормативными актами, регламентирующими
вед ение бухгалтерского учета в Украине.
Финансовая отчетность по МСФО составляется на основе информации об активах, обязательствах, капитале,
хозяйственных операциях и результатах д еятельности Общества по д анным бухгалтерского учета путем
трансформации (корретировки) статей в соответствии с требованиями Межд ународ ных станд артов финансовой
отчетности.
Основа пред ставления информации
Финансовая отчетность пред приятия пред ставлена в полном соответствии с Межд ународ ными станд артами
финансовой отчетности, включая все принятые ранее Межд ународ ные станд арты и интерпретации Совета по
Межд ународ ным станд артам финансовой отчетности (МСФО).
Информация пред ставлена в основном исход я из базиса оценки по исторической стоимости (себестоимости).
2.2. Д енежные сред ства и их эквиваленты
Д енежные сред ства пред приятия включают д енежные сред ства в банках, наличные д енежные сред ства в кассах,
д енежные д окументы и эквиваленты д енежных сред ств, не ограниченные в использовании.
Иностранная валюта
Финансовая отчетность пред приятия составляется в национальной валюте Украины (гривне), являющейся

функциональной валютой.
Хозяйственные операции, провод имые в иностранной валюте при первоначальном признании отражаются в
функциональной валюте по курсу Национального Банка Украины (НБУ) на д ату осуществления операции.
Курсовые разницы, возникающие при перерасчете отражаются суммирующим итогом в отчете о финансовых
результатах того период а, в котором они возникли.
2.3. Аренд а
Аренд а классифицируется как финансовая аренд а, когд а по условиям аренд ы перед аются в основном все риски и
выгод ы, связанные с эксплуатацией актива, и аренд а
отвечает од ному из критериев признания опред еленному в МСБУ 17 «Аренд а». Все прочие вид ы аренд ы
классифицируются как операционная аренд а.
Активы, которые уд ерживаются на условиях финансовой аренд ы, признаются активами пред приятия по наименьшей
из стоимости или справед ливой стоимости или д исконтированной стоимости минимальных аренд ных платежей на
д ату получения.
Соответствующая зад олженность включается в баланс как обязательства по финансовой аренд е, с разд елением на
д олгосрочную и краткосрочную зад олженность.
Финансовые расход ы включаются в отчет о финансовых результатах на протяжении соответствующего период а
аренд ы.
Аренд ные платежи по операционной аренд е отражаются в отчете о финансовых результатах на пропорциональновременной основе на протяжении соответствующего период а аренд ы.
В случае пред оставления в операционную аренд у имущества пред приятия, суммы, под лежащие получению от
аренд атора, отражаются как прочий операционный д оход в сумме начисленных текущих платежей.
2.4. Признание д оход ов и расход ов
Д оход ы пред приятия признаются на основе принципа начисления, когд а существует уверенность, чтов результате
операции произойд ет увеличение экономических выгод , а сумма д оход а может быть д остоверно опред елена.
Д оход от реализации прод укции признается тогд а, когд а фактически осуществлен переход от прод авца к
покупателю значительных рисков, преимуществ и контроль над активами (прод укция отгружена и право
собственности перед ано), и д оход отвечает всем критериям признания в соответствии с МСБУ 18.
Особых условий признания д оход а от реализации прод укции в соответствии с политикой пред приятия не
пред усмотрено.
В случае пред оставления пред приятием услуг по выполнению работ, обусловленных контрактом, в течение
согласованного времени, д оход признается в том отчетном период е в котором пред оставлены услуги, и
расчитывается на основе общей стоимости контракта и процента выполнения.
Процентный д оход признается в том период е к которому он относится исход я из принципа начисления.
Расход ы, связанные с получением д оход а, признаются од новременно с соответствующим д оход ом.
2.5. Основные сред ства
Основные сред ства пред приятия учитываются и отражаются в финансовой отчетности в соответствии с МСБУ 16
«Основные сред ства».
Основными сред ствами признаются материальные активы пред приятия, ожид аемый срок полезного использования
которых более од ного год а, первоначальная стоимость которых опред еляется в зависимости от класса, которые
используются в процессе производ ства, оказания услуг, сд ачи в аренд у д ругим сторонам, д ля осуществления
ад министративных или социальных функций.
Основные сред ства пред приятия учитываются по объектно. Объекты основных сред ств классифицируются по
отд ельным классам.
Классы основных сред ств
Класс основных сред ств Существенность,грн. Срок полезного использования, лет Метод начисления амортизации
Зд ания и сооружения 1 000 25 Прямолинейный
Машины и оборуд ование 1 000 10 Прямолинейный
Автомобили 1 000 5 Прямолинейный
Компьютеры и офисная техника 750 5 Прямолинейный
Мебель 300 4 Прямолинейный
Готовые к эксплуатации объекты, которые планируются к использованию в составе основных сред ств, д о момента
начала эксплуатации числятся в составе класса приобретенные, но не введ енные в эксплуатацию основные
сред ства.
Приобретенные основные сред ства оцениваются по первоначальной стоимости, которая включает в себя стоимость
приобретения и все затраты связанные с д оставкой и д овед ением объекта д о эксплуатации.
Изготовленные собственными силами объекты основных сред ств оцениваются по фактическим прямым затратам на
их созд ание.
Начисление амортизации по объектам основных сред ств производ ится прямолинейным способом исход я из срока
полезного использования этого объекта.Начисление амортизации основных сред ств начинается с месяца,
след ующего за латой ввод а в эксплуатацию.
Затраты на обслуживание, эксплуатацию и ремонты основных сред ств списываются на затраты период а по мере их
возникновения. Стоимость существенных обновлений и совершенствований основных сред ств капитализируется.
Если при замене од ного из компонентов сложных объектов основных сред ств выполнены условия признания
материального актива, то соответствующие расход ы прибавляются к балансовой стоимости сложного объекта, а
операция по замене рассматривается как реализация (выбытие) старого компонента.
Пред приятие использует д ля оценки основных сред ств — учет по первоначальной стоимости.
В случае наличия факторов обесценения активов отображать основные сред ства за минусом убытков от
обесценения согласно МСБУ 36 «Обесценение активов».
Основные сред ства, пред назначенные д ля прод ажи, и отвечающие критериям признания, учитываются в
соответствии с МСФО 5.
2.6. Нематериальные активы
Нематериальные активы пред приятия учитываются и отражаются в финансовой отчетности согласно МСБУ 38
«Нематериальные активы».

Нематериальными активами признаются контролируемые пред приятием немонетарные активы, которые не имеют
материальной формы, могут быть ид ентифицированы отд ельно от пред приятия и используются пред приятием на
протяжении более 1 год а (или операционного цикла) д ля производ ства, торговли, в ад министративных целях или
перед ачи в аренд у д ругим лицам.
Объекты нематериальных активов классифицируются по отд ельным группам:
– патенты;
– авторские права ( в т.ч. На программное обеспечение);
– лицензии;
– торговые марки, включая бренд ы и названия публикаций.
Программное обеспечение, которое является неотд елимым и необход имым д ля обеспечения работы основных
сред ств, учитывается в составе этих объектов.
Нематериальные активы оцениваются по первоначальной стоимости (себестоимости), которая включает в себя
стоимость приобретения и затраты связанные с д овед ением нематериальных активов к эксплуатации.
Послед ующие затраты на нематериальный актив увеличивают себестоимость нематериального актива, если:
– существует вероятность того, что эти расход ы привед ут к генерированию активом буд ущих экономических выгод ,
которые превысят его первоначально оцененный уровень эффективности;
– эти затраты можно д остоверно оценить и отнести к соответствующему активу.
Если послед ующие затраты на нематериальный актив необход имы д ля под д ержания первоначально оцененной
эффективности актива, они признаются расход ами период а.
Нематериальные активы амортизируются прямолинейным метод ом на протяжении ожид аемого срока их
использования, но не более 20 лет. Начисление амортизации начинается в месяце, след ующим после ввод а
нематериального актива в эксплуатацию. Ожид аемый срок полезного использования нематериальных активов
опред еляется при их постановке на учет.
На д ату отчета нематериальные активы учитываются по мод ели первоначальной стоимости с учетом возможного
обесценения в соответствии с МСБУ 36 «Обесценение активов».
Обесценение активов
На д ату составления финансовой отчетности пред приятие опред еляет наличие признаков обесценения активов:
–уменьшение рыночной стоимости актива в течении отчетного период а на существенную величину, нежели
ожид алось;
–старение или физическое поврежд ение актива;
–существенные негативные изменения в технологической, рыночной, экономической или правовой сред е, в которой
д ействует пред приятие, происшед шие в течение отчетного период а или ожид аемые в ближайшее время;
–увеличение в течении отчетного период а рыночных станок процента, которое может существенно уменьшить сумму
ожид аемого возмещения актива;
–превышение балансовой стоимости чистых активов над их рыночной стоимостью;
–существенные изменения способа использования актива в течении отчетного период а или ожид аемые изменения в
след ующем период е, негативно влияющие на д еятельность пред приятия.
При наличии признаков обесценения активов пред приятие опрелед яет сумму лжид аемого возмещения актива.
Сумма ожид аемого возмещения актива — это наибольшее из д вух оценок: справед ливой стоимости за минусом
затрат на прод ажу и ценности использования. Если сумма ожид аемого возмещения меньше балансовой стоимости
актива, разниуа признается убытками от обесценения в отчете о финансовых результатах с од новременным
уменьшением балансовой стоимости актива д о возмещаемой суммы.
Специфика д еятельности пред приятия пред полагает учитывать все пред приятие как ед иницу генерирующую
д енежные потоки, поэтому обесценение активов в случае отсутствия признаков обесценения Ед иницы в целом в
отчетности не отображается.
2.7. Финансовые инвестиции
Финансовые инвестиции учитываются в соответствии с МСБУ 32 и 39.
В целях составления финансовой отчетности классифицируются по категориям:
–пред назначенные д ля торговли;
–уд ерживаемые д о погашения;
–имеющиеся в наличии д ля прод ажи;
–инвестиции в ассоциированные компании;
–инвестиции в д очерние компании.
Инвестиции, пред назначенные д ля торговли, учитываются по справед ливой стоимости с отнесением ее изменений
на прибыль или убыток.
Инвестиции, имеющие фиксированный срок погашения и уд ерживаемые д о погашения учитываются по
амортизированной себестоимости. Инвестиции, не имеющие фиксированного срока погашения, учитываются по
себестоимости.
Инвестиции, имеющиеся в наличии д ля прод ажи, учитываются по справед ливой стоимости с отнесением ее
изменений на собственный капитал.
Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по д олевому метод у.
2.8. Расход ы по займам
Пред приятие д ля составления финансовой отчетности применяет базовый под ход к учету затрат по займам,
отраженный в МСБУ 23. Расход ы по займам (процентные и д ругие расход ы, понесенные в связи с привлечением
заемных сред ств) признаются в качестве расход ов того период а, в котром они понесены, с отражением в отчете о
финансовых результатах.
2.9. Запасы
Учет и отражение в финансовой отчетности запасов осуществляется в соответствии с МСБУ 2.
Запасы учитываются по од нород ным группам:
–товары;
–производ ственные материалы;
–незавершенное производ ство;
–готовая прод укция.

Себестоимость приобретенных у третьих лиц запасов состоит из стоимости приобретения и прочих расход ов,
непосред ственно связанных с их приобретением.
Пред приятие применяет метод ФИФО оценки запасов при их выбытии или перед ачи в производ ство.
Запасы отражаются в финансовой отчетности по себестоимости. Чистая стоимость прод ажи опред еляется
инд ивид уально д ля кажд ого наименования прод укции.
2.10. Д ебиторская зад олженность
Д ебиторская зад олженность — это д оговорные требования, пред ъявленные к покупателям и д ругим лицам на
получение д енежных сред ств, товаров или услуг. Д ля целей финансовой отчетности д ебиторская зад олженность
классифицируется как текущая (получение ожид ается в течение текущего год а или операционного цикла) либо как
д олгосрочная (д ебиторская зад олженность, которая не может быть классифицирована ка текущая).
Д ебиторская зад олженность классифицируется как торговая д ебиторская зад олженность (возникающая за
реализованные в ход е осуществления обычной хозяйственной д еятельности товары и услуги) и неторговая (прочая)
д ебиторская зад олженность.
Первоначальное признание д ебиторской зад олженности осуществлется по справед ливой стоимости перед анных
активов.
В финансовой отчетности краткосрочная д ебаторская зад олженность оценивается и отражается по чистой
стоимости реализации, Чистая стоимость реализации д ебиторской зад олженности оценивается с учетом
пред оставленных скид ок, возвратов товаров и безнад ежной зад олженности.
2.11. Обязательства и резервы
Учет и признание обязательств и резервов на пред приятии осуществляется в соответствии с МСБУ 37.
Обязательства пред приятия классифицируются как текущие (срок погашения д о 12 месяцев). Т екущая кред иторская
зад олженность учитывается т отражается в Балансе по первоначальной стоимости, которая равняется
справед ливой стоимости полученных активов или услуг.
Пред приятие не имеет в результате опред еленных событий юрид ических или фактических обязательств.
Пред приятие признает в качестве резервов — резерв отпусков, который формируется ежемесячно исход я из фонд а
оплаты труд а и расчетного оценочного коэффициента. Коэффициент расчитывается исход я из д анных пред ыд ущих
отчетных период ов с учетом поправок на информацию отчетного период а.
2.12. Вознагражд ения работникам
Все вознагражд ения работникам на пред приятии учитываются как текущие, в соответствии с МСБУ 19.
В процессе хозяйственной д еятельности пред приятие уплачивает обязательные взносы в Госуд арственный
Пенсионный фонд и в Госуд арственные фонд ы социального страхования в размере пред усмотренном
Законод ательством Украины.
2.13. Расход ы по налогу на прибыль
Расход ы по налогу на прибыль опред еляются и отражаются в финансовой отчетности в соответствии с МСБУ 12.
Расход ы по налогу на прибыль, отражаемые в отчете о финансовых результатах, состоят из сумм текущего и
отсроченного налога на прибыль.
Т екущий налог на прибыль опред еляется исход я из налогооблагаемой прибыли за год , расчитанной по правилам
налогового законод ательства Украины.
Отсроченный налог признается в сумме, которая, как ожид ается, буд ет уплачена или возмещена в связи с наличием
разницы межд у балансовой стоимостью активов и обязательств, отраженных в финансовой отчетности, и
соответствующими налоговыми обязательствами. Отсроченные налоги на прибыль рассчитываются по временным
разницам с использованием балансового метод а учета.
Отсроченные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, которые, как ожид ается,
буд ут применимы в период е, когд а буд ут реализованы активы или погашены на основе налоговых ставок,
д ействующих на отчетную д ату, или о введ ении которых в д ействие в ближащем буд ущем было д остоверно
известно по состоянию на отчетную д ату.
2.14. Собственный капитал
Уставный капитал включает в себя взносы участников.
Пред приятие начисляет д ивид енд ы участникам и признает их как обязательства на отчетную д ату только в том
случае, если они были объявлены д о отчетной д аты включительно.
2.15. Сегменты
Пред приятие в силу своих особенностей и сложившейся практикой организации
занимается од ним основным вид ом д еятельности. В связи с этим хозяйственно-отраслевые сегменты не выд елены.
Географические сегменты не выд елены,так как объем реализации од ному иностранному покупателю не превышает
10% всего д оход а от реализации готовой прод укции.
В случпе расширения масштабов д еятельности пред приятия и появлении новых вид ов д еятельности пред приятие
буд ет пред ставлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО 8.
2.16. Связанные лица
В соответствии с признаками связанных лиц, которые привод ятся в МСБУ 24, связанные лица на пред приятии
отсутствуют.
2.17. События, произошед шие после отчетной д аты
Руковод ство пред приятия опред еляет поряд ок, д ату под писания финансовой отчетности и лиц уполномоченных
под писывать отчетность.
При составлении финансовой отчетности пред приятием учтены события, произошед шие после отчетной д аты и
отображены в финансовой отчетности в соответствии с МСБУ 10.
2.18. Формы финансовой отчетности
Пред приятие опред еляет формы пред ставления финансовой отчетности в соответствии с рекоменд ациями МСБУ 1.
Баланс составляется метод ом д еления активов и обязательств на текущие и д олгосрочные.
Отчет о финансовых результатах составляется метод ом д еления затрат по функциональному признаку.
Отчет об изменениях в собственном капитале пред ставляется в развернутом формате.
Отчет о д вижении д енежных сред ств составляется в соответствии с МСБУ 7 косвенным метод ом.
Примечания к финансовой отчетности составляются в соответствии с обязательными требованиями к раскрытию
информации, изложенными во всех МСБУ/МСФО.

3. Примечания к отчету о финансовых результатах
3.1. Д оход от основной д еятельности
тыс.грн.
2012 год
Чистый д оход от реализации прод укции (товаров) 44 931
Всего 44 931
3.2. Себестоимость реализованной прод укции
тыс.грн.
2012 год
Себестоимость реализованной прод укции (товаров) 33 556
Всего 33 556
3.3. Прочие операционные д оход ы тыс.грн.
2012 год
Д оход от реализации основных сред ств 62
Д оход от операционной аренд ы 148
Д оход от реализации иностранной валюты 17 307
Д оход от реализации запасов 1 798
Д оход от операций с курсовой разницей 284
Д оход от полученных процентов 35
Д оход от возмещения раннее списанных активов 51
Д оход от списания кред иторской зад олженности 21
Д оход от реализации финансовых активов 263
Прочий д оход 307
Всего 20 276
3.4. Прочие операционные расход ы
тыс.грн.
2012 год
Остаточная стоимость списанных основных сред ств 76
Штрафы, пени 185
Потери от обесценения запасов 119
Расход ы на амортизацию основных сред ств, которые сд аются в операционную аренд у 10
Списание активов не отвечающих признанию
Списание д ебеторской зад олженности 80
Себестоимость прод анной валюты 17157
Потери от списания курсовой разницы 250
Уплаченные проценты по кред иту 63
Прочие расход ы 3460
Всего 21400
3.5. Элементы операционных затрат
тыс.грн.
Наименование показателя 2012 год
Материальные затраты 20319
Затраты на оплату труд а 7561
Отчисления на социальные мероприятия 2842
Амортизация 2207
Прочие операционные затраты 1155
Всего 34084
3.6. Расход ы по налогу на прибыль
тыс.грн.
2012 год
Т екущий налог на прибыль (996)
Отсроченный налог на прибыль -246
Д ействующая ставка налога на прибыль в Украине составляет 21%.
4. Примечания к Балансу
4.1. Основные сред ства
тыс.грн.
Компьютеры и офисная техника Мебель Автомобили Машины и оборуд ование Строения Не введ енные объекты
основных сред ств Итого
Первоначальная стоимость на01.01.12год а 629 2854 1839 31868 73881 5828 116899
Поступление 19 166 69 195 8 378 835
Перед ача - - - - - - Выбытие 7 74 57 121 - 72 331
Первоначальная стоимость на 31.12.12 641 2946 1851 31942 73889 6134 117403
Накопленная амортизация на 01.01.12г. 383 1270 1201 10757 9844 - 23455
Амортизация за период 32 143 151 1114 1021 - 2461
Выбытие 7 36 43 45 - - 131
Накопленная амортизация на 01.12.12г. 408 1377 1309 11826 10865 - 25785
Остаточ. стоимость на 01.01.12г. 246 1584 638 21111 64037 5828 93444
Остаточ. стоимость на 31.12.12г. 233 1569 542 20116 63024 6134 91618
4.2. Нематериальные активы
тыс.грн.
2012 год
Первоначальная стоимость на начало год а 172

Приобретено 85
Первоначальная стоимость на конец год а 257
Износ на начало год а 145
Насчитано износ за год 49
Износ на конец год а 194
Балансовая стоимость на 31.12.12год а 63
4.3. Д олгосрочные финансовые инвестиции
Классификация финансовых инвестиций на 01.01.2012 год а согласно МСФО
Строка баланса Объект инвестиции Сумма инвестиции
Прочие д олгосрокчные финансовые инвестиции ФИНГРИН КАПИТ АЛ Акции простые 7200
СПАЙК-ИНВЕСТ Акции простые 8000
Облигации по налогу на д обавленную стоимость 266
СВИТ Акции простые 8
МЧП «Алоинс» Вексель простой 3000
Всего 18474
4.4 Запасы
тыс.грн.
01/01/12 31/12/12
Производ ственные запасы 6593 4483
Незавершенное производ ство 1510 1508
Готовая прод укция 4690 3952
Т овары 25 36
Всего 12818 9979
4.5. Д олгосрочная д ебаторская зад олженность
тыс.грн.
01/01/12 31/12/12
Расчеты по ссуд ам, выд анным работникам пред приятия, на срок более 1 год а 23 11
Всего 23 11
4.6. Т екущая д ебиторская зад олженность
тыс.грн.
Д ебиторская зад олженность за прод укцию, товары, услуги 01/01/12 31/12/12
Расчета с отечественными покупателями 14316 15394
Всего 14316 15394
Прочая д ебиторская зад олженность 01/01/12 31/12/12
Расчеты по выд анным авансам 642 3589
Расчеты с бюд жетом 3939 1142
Прочие оборотные активы 25 694
Расход ы буд ущих период ов 13 12
Прочая текущая д ебиторская зад олженность 5 53
Всего 4624 5490
4.7. Д енежные сред ства и их эквиваленты
тыс.грн.
01/01/12 31/12/12
Д енежные сред ства в национальной валюте 141 3502
Д енежные сред ства в иностранной валюте 1174 1322
Всего 1315 4824
4.8. Уставный капитал
На 01.012012 год а уставный капитал ПАО «ЗМЗ» составляет 1 249 574 грн. 50 копеек (Од ин миллион д вести сорок
д евять тысяч пятьсот семд есят четыре грн.50 коп.).
В течении 2012 год а изменений уставного капитал не было.
4.9. Операционная аренд а-пред приятие как аренд од атель
На протяжении год а пред приятие получило д оход от аренд ы основных сред ств в сумме 148,7 тыс.грн. На д ату
баланса у пред приятия нет нерасторгаемых обязательств по аренд е.
4.10. Отсроченные налоги
Отсроченные налоговые обязательства были расчитаны по всем временным разницам метод ом обязательств по
балансу с использованием ставки налога на прибыль 21 %. Расчитанные отсроченные налоговые активы и
обязательства были свернуты при пред ставлении информации в Балансе, поскольку они относятся к од ному и тому
же налоговому органу. тыс.грн.
2012 год
Отсроченные налоговые обязательства (974)
Отсроченные налоговые активы 2118
Чистая позиция 1144
Основные отсроченные обязательства, активы и соответствующие изменения на протяжении период а были
признаны пред приятием.
Отсроченные налоговые активы тыс.грн.
База в бухгалтерском учете База в налоговом учете Разница
Основные сред ства 85533 82954 2579
Д ебиторская зад олженность 15394 3490 11904
Авансы полученные 3589 0 -3589
Резерв отпусков 806 0 -806
Всего 10088
Отсроченный налоговый актив 2118
Отсроченные налоговые обязательства тыс.грн.

База в бухгалтерском учете База в налоговом учете Разница
Нематериальные активы 63 55 8
Авансы выд анные 4630 0 4630
Всего 4638
Отсроченные налоговые обязательства 974
4.11. Кред иторская зад олженность
тыс.грн.
Кред иторская зад олженность по расчетам с поставщиками и под ряд чиками 01/01/12 31/12/12
Расчеты с отчественными поставщиками и под ряд чиками 2295 1526
Всего 2295 1526
Прочая кред иторская зад олженность 01/01/12 31/12/12
Авансы полученные 139 4630
Расчеты с бюд жетом 114 373
Расчеты по оплате труд а 288 237
Расчеты по страхованию 107 69
Прочие текущие обязательства 97 2640
Всего 745 7949
4.12. Резервы
В 2012 год у был начислен отд ин вид резервов — резерв отпусков.
Т ыс.грн.
31.12.2012.
Обеспечение выплат отпусков 806
Всего 806
5. Примечания к Отчету о д вижении д енежных сред ств
5.1.Д енежные сред ства, полученные от операционной д еятельностиза 2012 год тыс.грн.
Прибыль д о налогообложения 4647
Корректировка на амортизацию -2207
Прибыль от реализации основных сред ств 62
Списание запасов -51
Списание бежнад ежной д ебиторской зад олженности -80
Убыток от списания основных сред ств -76
Прибыль (убыток) от операционной д еятельности д о изменения в чистых оборотных активах 2295
Увеличение (уменьшение):
Запасов -2839
Д ебиторской зад олженности 1932
Увеличение (уменьшение):
Кред иторской зад олженности 6435
Д енежные сред ства от операционной д еятельности
Уплаченный налог на прибыль -750
Чистое д вижение д енежных сред ств от операционной д еятельности 4778
6. Прочие примечания
6.1. Изменения учетной политики
Финансовая отчетность пред приятия за 2013 год впервые пред ставлена по учетной политике в соответствии с
МСФО. Изменений учетной политики не было.
6.2. Условные обязательства и операционные риски
Экономике Украины присущи некоторые черты развивающегося рынка. В частности неконвертируемость украинской
гривни, валютгый контроль, а также инфляция.
Соответствующее налоговое и таможенное законод ательство Украины д опускает различные трактования и
под вержено частым изменениям. Интерпретация руковод ством пред прития д анного законод ательства
применительно к операциям и д еятельности пред приятия может быть оспорена соответствующими фискальными
органами. Как след ствие могут быть д оначислены налоги, штрафы, пени. Нологовые проверки могут охватывать 3
календ арных год а.
По мнению руковод ства пред приятия по состоянию на 01 января 2012 год а вероятность сохранения финансового
положения, в котором наход ится пред приятие в связи с налоговым, валютным и таможенным законод ательством,
является высокой.
6.3. Финансовые риски
В процессе своей хозяйственной д еятельности пред приятие под вержено ряд у финансовых рисков, включая риск
изменения цен на выпускаемую прод укцию. Общая политика пред приятия по управлению рисками нацелена на
минимизацию потенциальных негативных послед ствий д ля финансовых операций пред приятия.
Т екущая или буд ущая прибыль пред приятия может под вергаться отрицательному возд ействию изменения
рыночных цен на прод укцию.
Д енежные сред ства размещаются в банках, которые на момент открытия счетов имеют минимальный риск д ефолта.
6.4. Утвержд ение финансовых отчетов
Финансовые отчеты утвержд ены Собранием акционеров и разрешены к опубликованию «_04_»___апреля___2013
год а.
Пред сед атель правления ПАО «ЗМЗ» Иванов Г.В.
д /н
д /н
д /н

