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

Корінний Олександр Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01056280

4. Місцезнаходження

Україна, 69040, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, вул. Барикадна,
буд. 26

5. Міжміський код, телефон та факс

0612960383, 0612960383

6. Електронна поштова адреса

zmz@zmz-zp.com

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

29.04.2015
(дата)

2. Річна інформаця опублікована у
82(2086), бюлетень “Відомості НКЦПФР”

30.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.zmz-zp.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2015
(дата)

ЗМІСТ
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі
наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки
* Iнформацiя про органи управлiння емiтента в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що
емiтент є акцiонерним товариством. * В розділі "Основні відомості про емітента" серія та номер свідоцтва про державну
реєстрацію не вказані, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. Виписка з ЄДРПОУ, наявна в
Товаристві, не має серії та номеру. * Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб. * Посада корпоративного
секретаря на Товаристві вiдсутня. * В розділі "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)" вказана інформація про засновників Товариства, їх відсоток у статутному капіталі
на момент створення Товариства. * Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або
поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не
визначався. * Загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися та не проводилися, тому інформація про
загальні збори акціонері не заповнюється. * За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату
дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася. * Облiгацiї (будь-яких видів), iпотечнi цiннi папери,
похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розміщувалися. * Фактiв
викупу власних акцiй за звiтний перiод не було. * Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому інформація про
забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється. * Інформація про випуски іпотечних облігацій не
заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних
облігацій емітента немає. * Iпотечне покриття вiдсутнє, тому Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного
покриття не заповнюється. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. * Прострочених
боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено iпотеками, не було. * Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що
іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались). * Реєстр iпотечних активiв вiдсутнiй. * Сертифiкати
ФОН Товариством не випускались (не розміщувались). * У розділі "Текст аудиторського висновку (звіту)" не наводиться
інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки
емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не
заповнюється, оскільки акціонерне Товариство є публічним. * Емітент є публічним акціонерним товариством, тому
фінансова звітність складається відповідно до міжнародних стандартів, а річна фінансова звітність за П(С)БО не
наводиться. * Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за
якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не розміщувалися. * У товариства немає кодексу (принципiв,
правил) корпоративного управлiння, тому в роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного
управлiння" не вказана дата його прийняття. * Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне
управління не заповнюється.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за
наявності)

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації

30.06.1994

4. Територія (область)*

Запорізька область

5. Статутний капітал (грн)

1249574.5

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до
статутного капіталу державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

0

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності
та коду за КВЕД

30.20 - Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
24.44 - Виробництво міді
24.45 - Виробництво інших кольорових металів

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

2) МФО банку

305749

3) Поточний рахунок

2600530543901

4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

5) МФО банку

305749

6) Поточний рахунок

3582023440001

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

1
РОЗРОБЛЕННЯ, ВИРОБНИЦТВО, ВИГОТОВЛЕННЯ,
ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПРИДБАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ
(ВІДПУСК), ВВЕЗЕННЯ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ, ВИВЕЗЕННЯ
З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ВИКОРИСТАННЯ, ЗНИЩЕННЯ
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І
ПРЕКУРСОРІВ

2
614501

Опис:
Після закінчення строку дії ліцензії, Товариства планує її продовжити.

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

3

4

5

22.03.2012 КОМIТЕТ З
22.03.2017
КОНТРОЛЮ ЗА
НАРКОТИКАМИ

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

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

Держава в особі Регіонального
20495280
відділення ФДМУ в Запорізькій обл.
(% на час заснування товариства)
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи
д/н
Усього
___________
* Заповнювати не обов'язково.

Місцезнаходження

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

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

100

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

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

д/н

д/н
100

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

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Корiнний Олександр Миколайович

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ПМП "Алоiнс" - ведучий менеджер

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

07.03.2014, 1 рік

9) опис

Правління є виконавчим органом АТ яке очолює Голова Правління.
Повноваження: без довіреності представляє інтереси Товариства в
державних установах, підприємствах всіх форм власності як в
Україні, так і за кордоном та громадських організаціях, в усіх
правоохоронних та контролюючих органах; організує роботу
Правління, скликає засідання Правління, визначає їх порядок
денний, забезпечує ведення протоколів засідань Правління; після
узгодження з Наглядовою радою АТ видає розпорядження та
накази про укладення трудових договорів з працівниками
Товариства та про їх звільнення, згідно з чинним законодавством
про працю; за погодженням з Наглядовою радою АТ підписує
Колективний договір від імені адміністрації; подає Наглядовій раді
кандидатури осіб для призначення їх до складу Правління; після
узгодження з Наглядовою радою АТ підписує бухгалтерську та
фінансову документацію, а також документи на відрядження
працівників і керівників Товариства за кордон; затверджує посадові
інструкції працівників АТ за погодженням з Наглядовою Радою;
виносить у встановленому порядку на розгляд Правління,
Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю
Товариства; в межах своїх повноважень, передбачених Статутом,
Голова Правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для
виконання всіма працівниками АТ за погодженням з наглядовою
радою. Кожен член Правління мас право вносити питання до
порядку денного засідання Правління. Обов`язки: - діяти в
інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві
правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження
інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати
конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у
зв`язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не
мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у
своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй
діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства,
іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення,
прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою
Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові
злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2014 році склав
66 713 грн. 91 коп., винагороду в натуральній формі не отримував.
Стаж роботи 43 роки. Посади, які особа обіймала протягом
останніх 5 років: менеджер, Голова Наглядової ради, Голова
правління. Посадова особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних. Обіймає посаду менеджера на ПМП "АЛОІНС",
місцезнаходження: 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
Південне шосе, буд. 59. Зміни у персональному складі щодо
посадової особи у звітному періоді: 07.03.2014р. Наглядовою радою
товариства прийнто рішення про припинення повноважень
посадової особи Голови правління Іванова Георгія Валентиновича
та обрання на посаду Голови правління Корінного Олександра
Миколайовича (Протокол Наглядової ради № 3 від 07.03.2014р.).

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Карабаджак Ольга Михайлівна

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ПАТ «ЗМЗ» - начальник ПЕВ

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

04.04.2013, 1 рік

9) опис

Правління є виконавчим органом АТ яке очолює Голова Правління.
Повноваження: отримувати повну, достовірну та своєчасну
інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх
функцій; вимагати проведення засідання правління; надавати у
письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;
вносити питання до порядку денного засідання правління;
отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена
правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою
Товариства та вносити питання до порядку денного засідання.
Обов`язки: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та
не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх
встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу,
безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не
розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка
стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена правління,
особам, які не мають доступу до такої інформації, а також
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України,
Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та
наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за
корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої
винагороди у 2014 році склав 40 618 грн. 44 коп., винагороду в
натуральній формі не отримувала. Стаж роботи 24 роки. Посади,
які особа обіймала протягом останніх 5 років: Член правлiння,
начальник ПЕВ. Посадова особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не
обіймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у
звітному періоді не було.

1) посада

Член правлiння, Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Сподобаєва Iрина Анатолiївна

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Середня-спеціальна

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ВАТ "Запорiжнерудпром" - Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

04.04.2013, 1 рік

9) опис

Повноваження члена правління: отримувати повну, достовірну та
своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання
своїх функцій; вимагати проведення засідання правління; надавати
у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;
вносити питання до порядку денного засідання правління;
отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена
правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою
Товариства та вносити питання до порядку денного засідання.
Обов`язки члена правління: - діяти в інтересах Товариства
добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних
із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим
доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську
інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій
члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації,
а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх
осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством
України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами
Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами
акціонерів та наглядовою радою Товариства. Повноваження
головного бухгалтера: Головний бухгалтер діє від імені бухгалтерії
Товариства, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з
іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань.
В межах своєї компетенції підписує та візує документи. Самостійно
веде листування з іншими організаціями з питань, які належать до
компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника
підприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства
пропозиції по вдосконаленню роботи бухгалтерії тощо. Обов`язки
головного бухгалтера: Органiзація бухгалтерського облiку
господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль
дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси
адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження
бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерії
Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові
злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2014 році склав
58 990 грн. 66 коп. грн., винагороду в натуральній формі не
отримувала. Стаж роботи 34 роки. Посади, які особа обіймала
протягом останніх 5 років: Член правлiння, Головний бухгалтер.
04.04.2013р. особу було обрано на посаду Члена правлiння
терміном на 1 рік. 11.07.2008р. Сподобаєва Ірина Анатоліївна була
призначена на посаду Головного бухгалтера на безстроковий
термін. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних
даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у
персональному складі стосовно посадової особи у звітному періоді
не було.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Корiнний Олександр Миколайович

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ПМП "Алоiнс" - ведучий менеджер

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

24.04.2012, 3 роки

9) опис

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює
діяльність Правління. Повноваження: Голова Наглядової ради
організовує роботу Наглядової ради; скликає засідання Наглядової
ради та головує на них; організовує на засіданнях Наглядової ради
ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової
ради; відкриває Загальні збори. Члени наглядової ради мають
право: отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства,
необхідні для і виконання своїх функцій; отримувати копії
документів, а також копії документів дочірніх підприємств
Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються
членам Наглядової ради протягом 2 ( двох) робочих днів з дати
отримання особою, що володіє або має у розпорядженні відповідну
інформацію, письмового запиту, підписаного Головою Наглядової
ради; заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з
окремих питань діяльності Товариства; залучати експертів до
аналізу окремих питань діяльності Товариства. Обов`язки: діяти в
інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень; керуватися у своїй діяльності чинним
законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про
наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та
наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у загальних
зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради; дотримуватися всіх
встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу,
безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не
розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка
стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена наглядової
ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді
повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан
Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові
злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2014 році склав
66 713 грн. 91 коп., винагороду в натуральній формі не отримував.
Стаж роботи 43 роки. Посади, які особа обіймала протягом
останніх 5 років: менеджер, Голова Наглядової ради, Голова
правління. Посадова особа не надала згоду на розкриття
паспортних даних. Обіймає посаду менеджера на ПМП "АЛОІНС",
місцезнаходження: 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
Південне шосе, буд. 59. Зміни у персональному складі щодо
посадової особи у звітному періоді: 07.03.2014р. Наглядовою радою
товариства прийнто рішення про припинення повноважень
посадової особи Голови правління Іванова Георгія Валентиновича
та обрання на посаду Голови правління Корінного Олександра
Миколайовича (Протокол Наглядової ради № 3 від 07.03.2014р.).

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Ревчук Ольга Андріївна

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

1988

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ПМП "Алоінс" - заступник директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

24.04.2012, 3 роки

9) опис

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів
Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює
діяльність Правління. Повноваження: отримувати будь-яку
інформацію та документи Товариства, необхідні для і виконання
своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів
дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та
документи надаються членам Наглядової ради протягом 2 ( двох)
робочих днів з дати отримання особою, що володіє або має у
розпорядженні відповідну інформацію, письмового запиту,
підписаного Головою Наглядової ради; заслуховувати звіти
Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності
Товариства; залучати експертів до аналізу окремих питань
діяльності Товариства. Обов`язки: діяти в інтересах Товариства,
добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України,
Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими
внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті
загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях
наглядової ради; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві
правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження
інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у
зв`язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які
не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у
своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати
загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну
інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
Розмір виплаченої винагороди у 2014 році склав 60 900 грн.,
винагороду в натуральній формі не отримувала. Стаж роботи 5
років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років:
заступник директора, заступник директора з комерційних питань,
Член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних. Обіймає посаду заступник директора
з комерційних питань на ПМП "АЛОІНС", місцезнаходження: 69032,
Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, буд. 59. Змін у
персональному складі стосовно посадової особи у звітному періоді
не було.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Москаленко Денис Федорович

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ПМП "Алоiнс" - ст. юрист

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

22.04.2011, 3 роки

9) опис

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку
фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження:
витребувати у АТ документи стосовно фінансово-господарської
діяльності Товариства; вимагати скликання засідань наглядової
ради та позачергових загальних зборів; вносити пропозиції до
порядку денного загальних зборів; вимагати від працівників
Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції
ревізійної комісії; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та
чинним законодавством. Члени ревізійної комісії мають право бути
присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні
питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли
вони не є акціонерами. Члени ревізійної комісії мають право брати
участь у засіданнях наглядової ради за її запрошенням або
вимогою. Обов'язки: підтверджувати достовірність даних, що
містяться у звітах та інших фінансових документів або
встановлювати факт їх недостовірності; інформувати наглядову
раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення
встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської
звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності;
надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати
проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками
перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за рік; вимагати
позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення
загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань,
вчинених посадовими особами; здійснювати інші дії, передбачені
Статутом та чинним законодавством. Члени ревізійної комісії
зобов’язані дотримуватися встановленого в Товаристві режиму
конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони
мають в силу виконання своїх функцій; не розголошувати
інформацію, що має статус інсайдерської. Непогашених судимостей
за корисливі та посадові злочини не має. В звiтному роцi
винагороди (в т.ч. в натуральнiй формi) за виконання обов`язкiв
Голови Ревізійної комісії не отримував. Стаж роботи 10 років.
Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова
Ревізійної комісії, юристконсульт. Обіймає посаду ст.
юристконсульта на ПМП "АЛОІНС", місцезнаходження: 69032,
Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, буд. 59. Змін у
персональному складі стосовно посадової особи у звітному періоді
не було.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи

Зайцева Таїсія Олександрівна

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ВАТ "ЗМЗ" - Начальник юридичного відділу

8) дата набуття повноважень та термін, на який
обрано (призначено)

22.04.2011, 3 роки

9) опис

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку
фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження:
витребувати у АТ документи стосовно фінансово-господарської
діяльності Товариства; вимагати скликання засідань наглядової
ради та позачергових загальних зборів; вносити пропозиції до
порядку денного загальних зборів; вимагати від працівників
Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції
ревізійної комісії; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та
чинним законодавством. Члени ревізійної комісії мають право бути
присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні
питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли
вони не є акціонерами. Члени ревізійної комісії мають право брати
участь у засіданнях наглядової ради за її запрошенням або
вимогою. Обов'язки: підтверджувати достовірність даних, що
містяться у звітах та інших фінансових документів або
встановлювати факт їх недостовірності; інформувати наглядову
раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення
встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської
звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності;
надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати
проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками
перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за рік; вимагати
позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення
загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань,
вчинених посадовими особами; здійснювати інші дії, передбачені
Статутом та чинним законодавством. Члени ревізійної комісії
зобов’язані дотримуватися встановленого в Товаристві режиму
конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони
мають в силу виконання своїх функцій; не розголошувати
інформацію, що має статус інсайдерської. Непогашених судимостей
за корисливі та посадові злочини не має. В звiтному роцi
винагороди (в т.ч. в натуральнiй формi) за виконання обов`язкiв
Члена Ревізійної комісії не отримував. Стаж роботи 35 років.
Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Член
Ревізійної комісії, Начальник юридичного відділу. Посади на будьяких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі
стосовно посадової особи у звітному періоді не було.

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

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1

Прізвище,
Паспортні Кількість
Від
ім'я, по
дані
акцій
загальної
батькові
фізичної
(шт.)
кількості
фізичної
особи
акцій (у
особи або
(серія,
відсотках)
повне
номер,
найменування
дата
юридичної
видачі,
особи
орган, який
видав)*
або код за
ЄДРПОУ
юридичної
особи
2

3

4

Кількість за видами акцій
прості
прості на
привілейовані привілейовані
іменні пред'явника
іменні
на
пред'явника

5

6

7

8

9

Голова
правлiння

Корiнний
Олександр
Миколайович

д/н, д/н, д/н

496334

9.93

496334 0

0

0

Член
правління

Карабаджак
Ольга
Михайлівна

д/н, д/н, д/н

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння,
Головний
бухгалтер

Сподобаєва
Iрина
Анатолiївна

д/н, д/н, д/н

0

0

0

0

0

0

Голова
Корiнний
Наглядової Олександр
ради
Миколайович

д/н, д/н, д/н

496334

9.93

496334 0

0

0

Член
Ревчук Ольга
Наглядової Андріївна
ради

д/н, д/н, д/н

0

0

0

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Москаленко
Денис
Федорович

д/н, д/н, д/н

2931

0.0536

2931

0

0

0

Член
ревізійної
комісії

Зайцева Таїсія д/н, д/н, д/н
Олександрівна

10

0.0002

10

0

0

0

995609

19.9138

995609 0

0

0

Усього
___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
Від
акцій
загальної
(шт.)
кількості
акцій (у
відсотках)

ТОВАРИСТВО З
35607718 Україна,
850000
ОБМЕЖЕНОЮ
Дніпропетровська область,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
д/н, 49027, м.
"КОМПАНІЯ З
Дніпропетровськ, пр-т.
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Карла Маркса, буд. 22
"ФІНГРІН" (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
"ТАТIСС БIЗНЕС")
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи*

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

17.0058

Кількість
Від
акцій
загальної
(шт.)
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

850000

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

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

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

"фізична особа"

д/н, д/н, д/н

751511

15.0353

751511

0

0

0

"фізична особа"

д/н, д/н, д/н

1245000

24.9085

1245000 0

0

0

2846511

56.9496

2846511 0

0

0

Усього
___________

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

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

Організаційноправова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

Україна, м. Київ, д/н, м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

д/н

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис

Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не
заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа,
оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що
здійнсює Публічне акціонерне товариство "Національний
депозитарій України" не є ліцензійною.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СТАТУС"

Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23287607

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

1111

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

061-289-76-53

Факс

061-289-76-53

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту

Опис

Особа надає аудиторські послуги.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕФОРМАЦІЯ-КАПІТАЛ"

Організаційноправова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36648781

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АЕ 286632

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

(061) 222-95-30

Факс

(061) 222-95-30

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис

Особа надає послуги депозитарної установи.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

1

Номер
Найменування
Міжнародний
свідоцтва
органу, що
ідентифікаційний
про
зареєстрував
номер
реєстрацію
випуск
випуску
2

13.05.2010 37/08/1/10

3
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Акції Товариства включено до біржовго списку Приватного акціонерного товариства "Придніпровська фондова біржа". Фактів лістингу/делістингу
цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося.
Дострокового погашення не було.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (у тому
числі злиття, поділ, приєднання,
перетворення, виділ);

Пiдприємство засновано у жовтнi 1873 року у якості майстернi по ремонту паровозiв
та вагонiв. У роки Громадянської війни на заводі комплектували бронепоїзда,
встановлювали у вагони артилерійські знаряддя, кулемети. 1932р. майстернi
переобладнанi на виготовлення запасних частин рухомого складу залiзничного
транспорту. У 1941 році завод був евакуйований до Ташкента, де випускав військову
продукцію. Починаючи з 1958р. підприємство займалося виробництвом запасних
частин до тепловозiв, електровозiв та спец iнструменту. 1990р. Трудовий колектив
взяв в оренду у держави майно та заснував АП " Запорiзький механiчний завод". На
початок 1992р. завод випускав запасні частини для тепловозів і електровозів,
прецизійні деталі паливної апаратури дизелів, а також металообробний інструмент
для підприємств МПС. 30.06.1994р. Виконавчий комітет Запорізької міської ради
провів державну реєстрацію ВАТ "Запорiзький механiчний завод". З червня 2011
року Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький мезанiчний завод" на виконання
закону України "Про акцiонернi товариства" змiнило назву на Публiчне акцiонерне
товариство "Запорiзький мезанiчний завод". Злиття, подiлу, приєднання,
перетворення, видiлу у звiтному перiодi не було.

організаційна структура
емітента, дочірні підприємства,
філії, представництва та інші
відокремлені структурні
підрозділи із зазначенням
найменування та
місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі
відповідно до попередніх звітних
періодів;

ПАТ "ЗМЗ" не має дочірніх підприємств, філій, представництв або інших
відокремлених структурних підрозділів. Виробничi пiдроздiли заводу об`єднанi у
виробництва: - механоскладальне i iнструментальне та дiльницю бронзо-бабiтових
вкладишiв. Дiяльнiсть заводу та його виробничих пiдроздiлiв забезпечують 6
функцiональних вiддiлiв, 8 функціональних служб, транспортна дiльниця. В 2007
роцi наглядовою радою затвердженi такi змiни - до органiзацiйної структури
включенi пiдроздiли "Вiддiл маркетингу" i "Служба безпеки." Мiсцезнаходження
Товариства: 69040, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, буд. 26.
Організаційна структура Товариства на теперішній час відповідає потребам
Товариства. Змiн в органiзацiйнiй стуктурi Товариства в звiтному перiодi не
вiдбувалось.

середньооблікова чисельність
штатних працівників облікового
складу (осіб), середня
чисельність позаштатних
працівників та осіб, які
працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які
працюють на умовах неповного
робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім
того, зазначаються факти зміни
розміру фонду оплати праці,
його збільшення або зменшення
відносно попереднього року.
Зазначається кадрова програма
емітента, спрямована на
забезпечення рівня кваліфікації
її працівників операційним
потребам емітента;

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу — 268 осіб. Середня
численність позаштатних працівників - 0 осіб. Середня численність осіб, які
працюють за сумісництвом - 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на
умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 266 осіб. Фонд оплати праці за 2014
рік склав 6383,6 тис.грн. У 2014 році фонд оплати праці зменшився відносно
попереднього звітного періоду на 641 тис.грн. Кадрова програма емітента,
спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам
емітента: навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом
пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно.

належність емітента до будьяких об'єднань підприємств,
найменування та
місцезнаходження об'єднання,
зазначаються опис діяльності
об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному
об'єднанні, позиції емітента в
структурі об'єднання;

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

спільна діяльність, яку емітент
Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не
проводить з іншими
проводить.
організаціями, підприємствами,
установами, при цьому
вказуються сума вкладів, мета
вкладів (отримання прибутку,
інші цілі) та отриманий
фінансовий результат за звітний
рік по кожному виду спільної
діяльності;
будь-які пропозиції щодо
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду
реорганізації з боку третіх осіб,
не надходили.
що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих
пропозицій;

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:
ФІФО. Фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю. З метою складання
фінансової звітності класифікуються за категоріями: призначені для торгівлі;
утримувані до погашення; наявні в наявності для продажу; інвестиції в асоційовані
компанії; інвестиції в дочірні компанії. нвестиції, призначені для торгівлі,
обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її змін на прибуток або
збиток. Інвестиції, які мають фіксований термін погашення і утримувані до погашення
обліковуються за амортизованою собівартістю. Інвестиції, які не мають фіксованого
терміну погашення, обліковуються за собівартістю. Інвестиції, наявні для продажу,
обліковуються за справедливою вартістю з віднесенням її змін на власний капітал.
Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за пайовим методом.

основні види продукції або
послуг, що їх виробляє чи надає
емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або
більше відсотків доходу за
звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та
грошовому виразі),
середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається
інформація про загальну суму
експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі
продажів, перспективність
виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання
послуг; залежність від сезонних
змін; про основні ринки збуту та
основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента,
заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення
виробництва та ринків збуту; про
канали збуту й методи продажу,
які використовує емітент; про
джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості
стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень
впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище
на ринку; інформацію про
конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани
розвитку емітента; кількість
постачальників за основними
видами сировини та матеріалів,
що займають більше 10 відсотків
в загальному об'ємі постачання,
у разі якщо емітент здійснює
свою діяльність у декількох
країнах, необхідно зазначити ті
країни, у яких емітентом
отримано 10 або більше відсотків
від загальної суми доходів за
звітний рік;

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок
продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - Запаснi
частини рухмого складу. Обсяги виробництва у натуральному виразі - 35901 шт.; у
грошовому виразі 21013 тис. грн. Середньореалізаційні ціни - 840 грн./шт. Сума
виручки - 30053 тис. грн. Загальна сума експорту - 12620 тис. грн. Частка експорту в
загальному обсязі продажів - 42%. Перспективність виробництва окремих товарів,
робіт, послуг: перспективнiсть виробництва металоконструкцiй пов`язана з
виробництвом залiзничного транспорту цивiльного та виробничного призначення та
знаходиться в залежностi вiд загального стану економiки. Залежність від сезонних
змін: залежність від сезонних змін відсутня. Основні ринки збуту: ринком збуту
виготовленої продукції є Україна, Росія, Латвія, Литва, Естонія, Білорусія. Основними
клієнтами у звітному періоді були: Структурні підрозділи ДП «Укрзалізниця»; УП
«Белжелдорснаб» (Білорусь).Основні ризики діяльності емітента: фiнансовоекономiчнi та політичні ризики, значана частина продукцiї ПАТ "ЗМЗ" виготовляється
на експорт i враховуючi постiйне зростання цiн на сировину, яка постачається тiльки
українськими пiдприємствами, виникають проблеми з погодженням цiн на продукцiю
ПАТ "ЗМЗ" з зарубiжними споживачами, що знижує конкурентноспроможнiсть
продукцiї i викликає ризики втрати ринкiв збуту за рубежем, більш гнучка цінова
політика конкурентів за рахунок ефекту масштабу та наявності власних сировинних
ресурсів. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне
удосконалення виробництва, покращення якості продукції; повсякденна праця
професійного колективу, регулювання цінового позиціонування в залежності від
змін на ринку; формування резервного фінансового фонду; оцінка можливих ризиків
та прогнозування майбутніх витрат; диверсифікація обсягів продажу, патентування
та сертифікація продукції. Заходи розширення виробництва та ринків збуту:
модернізація основних засобів та виробничого процесу; постійний пошук нових
клієнтів; здійснення переговорів, постійне удосконалення виробництва, покращення
якості продукції, диверсифікація продуктового портфелю; контроль за змінами в
законодавчих актах. Канали збуту та методи продажу: продаж продукцiї ПАТ "ЗМЗ"
здiйснюється на пiдставi прямих договорiв з споживачами, з зарубiжними
споживачами використовуються схеми предоплати, з українськими споживачами - за
домовленнiстю персонально с кожним споживачем. Джерела сировини: основні
види сировини - спецсталi, металопрокат, труби, заготiвки бронзовi, бабiти, заготiвки
бронзовi, металопрокат, чавунне литво, заготiвки моторно-вiсових вкладишiв.
Товариство придбає сировину в українських підприємств, що її реалізовують.
Доступність сировини: джерела сировини достатньо доступні. Динаміка цін на
сировину: ціни на сировину постійно зростають (щорiчне зростання в середньому на
10 %, окрім того дуже залежать від різких курсових коливань). Особливості стану
розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: залізничний
транспорт - одна з важливих базових галузей економіки України, що забезпечує її
внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв'язки і потреби населення у
перевезеннях. Діяльність залізничного транспорту як частини єдиної транспортної
системи країни сприяє нормальному функціонуванню всіх галузей суспільного
виробництва, соціальному й економічному розвиткові та зміцненню
обороноздатності держави, міжнародному співробітництву України. Рівень
впровадження нових технологій, нових товарів: менеджментом Товариства постiйно
проводяться роботи, направленi на забезпечення ефективностi технологiчних
процесiв та на покращення фiнансових результатiв, що в тому числi повязано з
впровадженням нових технологiй та нових товарiв. Становище емітента на ринку:
підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку
стабільне та конкурентноспроможнє. Інформація про конкуренцію в галузі: галузь є
високонкруентною - найбiльш впливовi конкуренти ПАТ "ЗМЗ" з основної продукцiї є
Улан-Уденський локомотиворемонтний завод, Астраханьський тепловозоремонтний
завод, Росiйська Федерацiя. Iншi пiдприємства, якi виготовляють запастини для
залiзничого транспорту мають среднiй, або незначний вплив на
конкурентноспроможнiсть продукцiї ПАТ "ЗМЗ", в основному за рахунок зайняття
ПАТ "ЗМЗ" своєї нiшi на ринках збуту за номенклатурою запчастин. Особливості
продукції(послуг) емітента: висока культура виробництва термiчного цеху дозволяє
виготовляти високоякiсний iнструмент i широкий спектр пружин. Продукцiя
iнструментального цеху - це шаблони для контролю автозчеплення, колiсних пар
вагонiв i локомотивiв, пристосування мерiтельной технiки для ремонту двовiсних
вiзкiв. Високу механiчну мiцнiсть поршневим пальцям забезпечує химiко-термiчна
обробка. Має у розпорядження пiдприємство i дiлянку гальванопокриття.
Перспективні плани розвитку емітента: збільшення об’єму продажу та освоєння
нових ринків збуту. Трудовий колектив постiйно працює над пiдвищенням технiчного
рiвня свого пiдприємства. Кількість постачальників за основними видами сировини
та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об’ємі постачання: ПАТ
Електрометалургiйний завод "Днiпроспецсталь", м. Запорiжжя - спецсталi, ТОВ
"Стальiнвестпром", м. Днiпропетровськ- труби, ТОВ "Запорiзький завод кольорових
сплавiв", м. Запорiжжя - заготiвки бронзовi, ТОВ "Мегатекст", ВАТ "Запорiзький
електровозоремонтний завод ", м. Запорiжжя - заготiвки бронзовi, ПрАТ
"Запорiжметалоопторг", м. Запорiжжя - металопрокат, ТОВ "Автомашлитво", м.
Запорiжжя - чавунне литво, ТОВ "Запорiзький сталеливарний завод", м. Запорiжжя заготiвки моторно-вiсових вкладишiв, ТОВ "Спiвдружнiсть", м. Днiпропетровськ металопрокат. З них постачальникiв якi займають бiльше 10% в загальному обсязi
постачання 4. Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від
загальної суми доходів за звітний рік - Україна, Росія та Білорусь.

основні придбання або
відчуження активів за останні
п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції
або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх
необхідно описати, включаючи
суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб
фінансування;

За останні 5 років було придбано основних активів на суму - 640 тис.грн. За останні 5
років було продано основних активів на суму - 10662 тис.грн. Ліквідовано основних
активів за останні 5 років на суму - 252 тис. грн. Планів щодо інвестицій або
придбань, пов’язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.

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

Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами у звітному році не було. Правочини,
укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними
підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної
участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку у
звітному році відсутні.

основні засоби емітента,
включаючи об'єкти оренди та
будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі
потужності та ступінь
використання обладнання;
спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних
засобів. Крім того, необхідно
описати екологічні питання, що
можуть позначитися на
використанні активів
підприємства плани
капітального будівництва,
розширення або удосконалення
основних засобів, характер та
причини таких планів, суми
видатків, у тому числі вже
зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати
початку та закінчення діяльності
та очікуване зростання
виробничих потужностей після її
завершення;

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 69040, Запорізька
область, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, буд. 26. Підприємство надає в орнеду
обладнання ПМП "Алоінс". Оренду основних засобів не здійснює. Протягом звітного
періоду значних правочинів щодо об`єктів оренди не було. Виробничі потужності
(обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за
призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання
100%. Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних
коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні
активів підприємства: Товариство здійснює контроль за викидами шкідливих речовин
- розроблено проект санiтарної захисної зони, проведена паспортиризацiя джерел
викидiв. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, Товариство немає.

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

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: - спад
кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть
фiнансового та валютного ринкiв; частi змiни та неврегульованiсть базового
законодавства України; пiдвищення цiн на енергоносiї; вiдсутнiсть достатнiх коштiв у
споживачiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень висока.

факти виплати штрафних
санкцій (штраф, пеня,
неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства;

У 2014 році фактів виплати штрафних санкцій (штраф, неустойка, пеня) або
компенсацій за порушення чинного законодавства не було.

опис обраної політики щодо
фінансування діяльності
емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб,
можливі шляхи покращення
ліквідності за оцінками фахівців
емітента;

Товариство у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових
коштiв. Робочого капiталу достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi
фахiвцями емiтента не проводилась.

вартість укладених, але ще не
На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних
виконаних договорів (контрактів) договорів (контрактів).
на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані
прибутки від виконання цих
договорів;
стратегія подальшої діяльності
емітента щонайменше на рік
(щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення
фінансового стану, опис
істотних факторів, які можуть
вплинути на діяльність емітента
в майбутньому);

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення
виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується
здійснити заходи по розширенню ринків збуту, збiльшенню потужностi пiдприємства,
запровадження нових видів продукцiї. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на
дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні.
2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Ріст цін на сировину. 5.Зниження
купівельної спроможності споживачів. 6.Коливання споживчих настроїв.
7.Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту.
8.Розвиток торгівлі з країнами ЄС. 9.Реформи уряду, направлені на розвиток
підприємницької діяльності.

опис політики емітента щодо
досліджень та розробок,
вказати суму витрат на
дослідження та розробку за
звітний рік;

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в
майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або
більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок
року, стороною в яких виступав би емітент, його дочірні підприємства, або судові
справи, стороною в яких виступали б посадові особи емітента, за звітний рік відсутні.

інша інформація, яка може бути
істотною для оцінки інвестором
фінансового стану та
результатів діяльності емітента,
у тому числі за наявності
інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента
за останні три роки у формі
аналітичної довідки в довільній
формі.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану
та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є
достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента.
Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування Власні основні засоби (тис.грн.)
основних
засобів
на початок
періоду

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

Основні засоби, всього (тис.грн.)

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого 83653
призначення:

1656

0

0

83653

1656

будівлі та
споруди

62407

1238

0

0

62407

1238

машини та
обладнання

19194

71

0

0

19194

71

транспортні
засоби

403

167

0

0

403

167

інші

1649

180

0

0

1649

180

2.
0
Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

83653

1656

0

0

83653

1656

Опис

Терміни використання ОЗ (за основними групами): будівлі та споруди - 50 років; машини та обладнання
- 20 років; транспортні засоби - 10 років; Інші - 5 років. Умови користування основними засобами за
всiма групами задовiльнi. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням.
Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду - 111469 тис.грн., на кінець звітного
періоду - 4470 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 25%, на кінець
звітного періоду 63%. Ступінь використання основних засобів — 25%. Сума нарахованого зносу на
початок звітного періоду - 27816 тис.грн., на кінець звітного періоду - 2814 тис. грн. Обмеження на
використання майна емітента відсутні. Суттєві зміни у вартості основних засобів протягом звітного
періоду пов'язані зі зносом основних засобів та їх ліквідацією.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість
чистих активів
(тис.грн.)

60320

139191

Статутний
капітал
(тис.грн.)

1250

1250

Скоригований
статутний
капітал
(тис.грн.)

1250

1250

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР
(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi
зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх
перiодiв.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (60320 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (1250 тис.грн.). Це
вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Кредити банку

X

Непогашена частина
боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами
Дата
(відсоток річних)
погашення

0

X

X

у тому числі:
д/н

д/н

Зобов'язання за цінними
паперами

д/н

д/н

д/н

X

0

X

X

X

0

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним
власним випуском):
д/н

д/н

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):
д/н

X

д/н

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):
д/н

д/н
0

д/н
X

д/н

д/н
X

д/н

0
д/н

д/н
X

д/н
X

д/н

X
д/н

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними
паперами (у тому числі за
похідними цінними
паперами) (за кожним
видом):

X

0

X

X

д/н

д/н

за фінансовими
інвестиціями в
корпоративні права (за
кожним видом):
д/н

д/н
X

д/н

д/н

0

д/н

д/н
X

X

X

д/н

Податкові зобов'язання

X

506

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1447

X

X

Усього зобов'язань

X

1953

X

X

Опис

До iнших зобов`язань належить: Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги; Поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування; Поточнi зобов`язання за
розрахунками з оплати працi; Поточнi зобов`язання за одержаними авансами; Iншi
зобов'язання; Довгострокові забезпечення.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N
з/п

Основний
вид
продукції*

1

2

1

Запасні
частини
рухмого
складу

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

у грошовій у відсотках до
формі
всієї виробленої
(тис. грн)
продукції

3
35901 штук

Обсяг реалізованої продукції

4
21013

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

5
100

у грошовій
у відсотках до
формі
всієї реалізованої
(тис. грн)
продукції

6
36813 штук

7
30053

8
100

___________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N з/п

Склад витрат*

1

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

2

3

1

Матеріальні витрати

50

2

Витрати на оплату працi

30

3

Загальновиробничі витрати

20

___________
* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

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

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

Вид інформації

1

2

3

07.03.2014

25.03.2014

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СТАТУС"

Код за ЄДРПОУ
23287607
(реєстраційний
номер облікової
картки* платника
податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 176, кв. 78
аудиторської
фірми, аудитора
Номер та дата
1111, 30.03.2001
видачі свідоцтва
про включення до
Реєстру
аудиторських фірм
та аудиторів,
виданого
Аудиторською
палатою України
Реєстраційний
номер, серія та
номер, дата видачі
та строк дії
свідоцтва про
внесення до
реєстру
аудиторських
фірм, які можуть
проводити
аудиторські
перевірки
професійних
учасників ринку
цінних паперів**

д/н, д/н, д/н, д/н

Текст
аудиторського
висновку (звіту)

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма „СТАТУС” Свідоцтво про внесення
в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 1111
від 30.03.2001р.,яке чинне до 27.01.2016р. м. Запоріжжя , проспект Леніна,176-78 тел.289-76-53,
701-30-17 Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ) щодо достовірності та повноти фінансової звітності за 2014 р. станом на 31.12.2014р.
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Запорізький механічний завод» Належний адресат
– Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України Голові Правління ПАТ
«Запорізький механічний завод» Загальним зборам акціонерам ПАТ «Запорізький механічний
завод» Мною, аудитором, Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма „Статус „Горбуновою Тетяною Олегівною ( Код за ЄДРПОУ - 23287607, місцезнаходження – 69035, м.
Запоріжжя, проспект Леніна ,176-78, реєстраційні дані-03.08.1995р., № запису про включення
відомостей про юридичну особу до ЄДР- 1 103 120 0000 012200 Виконавчим комітетом Запорізької
міської Ради, номер та дата видачі свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та
аудиторів, які надають аудиторські послуги –№ 1111 від 30.03.2001р., яке чинне до 27 січня
2016р., проведено аудиторську перевірку у відповідності з договором № 10\05 від 02 лютого 2015р.
аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ «Запорізький
механічний завод» (код ЄДРПОУ - 01056280, місцезнаходження: 69040 м. Запоріжжя, вулиця
Барикадна,26, що додається, яка складається з Балансу (звіту про фінансовий стан) станом на
31 грудня 2014 року, відповідних звітів про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту
про рух грошових коштів та звіту про власний капітал за 2014 рік, який закінчився на зазначену
дату, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших пояснювальних
приміток . Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ «Запорізький механічний завод» є МСФЗ, інші нормативноправові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні,
внутрішні положення Товариства. Джерелом аудиторської перевірки Товариства за період з 01
січня 2014 р. по 31 грудня 2014 р. були вибрані наступні документи: "Баланс (Звіт про фінансовий
стан) на 31 грудня 2014 р." (Ф. №1), "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за
2014 р." (Ф. №2), "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р." (Ф. №3), "Звіт про
власний капітал за 2014 р." (Ф. №4), "Примітки до річної фінансової звітності за 2014 р." (Ф.№5);
договори фінансово-господарської діяльності за 2014 р., первинні документи, регістри
синтетичного та аналітичного обліку, зведені облікові документи, що відображають фінансовогосподарські операції за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. та внутрішні документи
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПАТ «Запорізький механічний завод». Річну
фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у
примітках концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог
МСФЗ. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський
персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання даної фінансової
звітності у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV, у відповідності до вимог МСФЗ, вибору та застосування
відповідної облікової політики; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості
активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності), стану корпоративного
управління відповідно до Законів України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI;
"Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV, наявності суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що
розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю;
облікових оцінок та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає
потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою
відповідальністю є висловлення думки щодо даної фінансової звітності на основі результатів
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА): МСА 705
"Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 «Пояснювальні параграфи та
параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 "Інша інформація в
документах, що містять перевірені фінансові звіти", інших МСА та практики аудиту в Україні, а
також у відповідності до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України
"Про акціонерні товариства" та інших законодавчих і нормативних документів. МСА вимагають від
нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит
передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і
розкриттів у фінансовій звітності - (тестування, опитування, анкетування, запити, підтвердження,
сканування, диференціація, дослідження, інспектування, ідентифікація, спостереження,
повторне обчислення, підрахунок, перерахунок, інформування, групування, обговорення,
порівняння, співставлення, узгодження, аналітичні процедури та ін.) для отримання аудиторських
доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Аудит передбачає виконання процедур
аудиту (тестування, опитування, Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи
оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується
складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. При аудиті
застосувався як суцільний, так і вибірковий спосіб документальної перевірки. Ми вважаємо, що
отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної
думки відносно фінансової звітності Товариства за 2014 р. Підстава для висловлення умовнопозитивної думки В ході аудиту ми не мали змоги у достатньому обсязі отримати зовнішні
підтвердження сум дебіторської заборгованості та зобов'язань по окремим контрагентам,які
знаходяться у Луганської та Донецької областях ( зоні АТО), відображених в балансі

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Запорізький механічний завод» на 31.12.2014 р. та
у порушення параграфа 58а МСБО 19 «Виплати працівникам» підприємство не визначало частку
актуарних прибутків (збитків ) як дохід або витрати по пенсійним виплатам У зв’язку з зазначеним,
ми висловлюємо умовно-позитивну думку. Умовно-позитивна думка На мою думку, за винятком
можливого впливу питання, про яке йдеться мова у параграфі «Підстава для висловлення умовно
- позитивної думки» , фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Запорізький механічний завод» станом на 31.12.2014 р. подає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах інформацію про фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Запорізький механічний завод» станом на 31 грудня 2014р. та 31 грудня 2013 р., а також
фінансові результати та рух грошових коштів за роки, що закінчилися на зазначені дати,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Пояснювальний параграф Не
змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на те, що мав місце
судовий позов фізичних осіб до Господарського Суду Запорізької області та згідно рішення
Господарського суду Запорізької області від 26.02.2015р. було вирішено -«зобов’язати ПАТ
«Національний депозитарій України» внести зміни до системи депозитарного обліку стосовно
цінних паперів скасувати всі операції та записи в системі реєстру власників іменних цінних паперів
та в системі депозитарного обліку, втому числі операції зарахування цінних паперів на рахунки
покупців, переміщення цінних паперів на інші рахунки, списання цінних паперів з рахунків, що були
вчинені після 09.01.2014 р. з простими іменними акціями ПАТ «ЗМЗ» в кількості 3 476 593 ( три
мільйони чотириста сімдесят шість тисяч п’ятсот дев’яносто три) штуки, номінальною вартістю
869 148,25 грн.(вісімсот шістдесят дев’ять тисяч сто сорок вісім гривень 25 копійок) провадження у
справі припинити. Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «Запорізький механічний завод»
(вул. Барикадна, буд. 26, м.Запоріжжя, 69040, код ЄДРПОУ 01056280) відновити права акціонерів
– ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-5 на належні їм 3 476 593 штуки простих
іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Запорізький механічний завод» які у
сукупності складають 69,5555% від загальної кількості акцій вказаного товариства шляхом
надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Реформація – Капітал « ( 69123, м.
Запоріжжя, вул. Хортицьке шоссе, буд. 3, код 36648781) виписки з реєстру акціонерів
підприємства станом на дату до 09.01.2014 р. Зобов’язати Публічне акціонерне товариство
«Національний депозитарій України» (01001, м. Київ, вул. Б.Гринченко, буд.3, код ЄДРПОУ
30370711) внести зміни до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів здійснити
безумовну депозитарну облікову операцію переказу цінних паперів Публічного акціонерного
товариства «Запорізький механічний завод» (вул. Барикадна, буд. 26, м.Запоріжжя, 69040, код
ЄДРПОУ 01056280), (акції прості іменні, ISIN UA4000072037) в кількості 3 476 593 (три мільйони
чотириста сімдесят шість тисяч п’ятсот дев’яносто три) штуки з рахунку в цінних паперах
депозитарної установи ТОВ «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код ЄДРПОУ 37045775) № 100024UA40403410, відкритому в ПАТ «Національний депозитарій України» (01001, м. Київ, вул.
Б.Гринченко, буд.3, код ЄДРПОУ 30370711), на рахунок в цінних паперах ТОВ «РЕФОРМАЦІЯКАПІТАЛ» № № 100024- UA40403287, відкритого в ПАТ «Національний депозитарій України».
Визнати з 09.01.2014 р. депозитарну установу Товариству з обмеженою відповідальністю
«Реформація – Капітал « ( 69123, м. Запоріжжя, вул. Хортицьке шоссе, буд. 3, код 36648781)
єдиною депозитарною установою, на рахунках в цінних паперах якої в Публічному акціонерному
товаристві «Національний депозитарій України» (01001, м. Київ, вул. Б.Гринченко, буд.3, код
ЄДРПОУ 30370711) обліковується 82,9355% простих іменних акцій емітента ПАТ «Запорізький
механічний завод» та на рахунках в цінних паперах депонентів якої обліковується 82,9355%
простих іменних акцій ПАТ «Запорізький механічний завод» (вул. Барикадна, буд. 26,
м.Запоріжжя, 69040, код ЄДРПОУ 01056280).Зобов’язати Товариство з обмеженою
відповідальністю «Реформація – Капітал « (69123, м. Запоріжжя, вул. Хортицьке шоссе, буд. 3, код
36648781) скасувати в системі депозитарного обліку ТОВ «Реформація-Капітал» всі операції та
записи в системі реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства
«Запорізький механічний завод» (вул. Барикадна, буд. 26, м.Запоріжжя, 69040, код ЄДРПОУ
01056280) проведених після 09.01.2014 р. щодо перерахування цінних паперів на рахунки в цінних
паперах інших депозитарних установ.Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю
«Реформація – Капітал « (69123, м. Запоріжжя, вул. Хортицьке шоссе, буд. 3, код 36648781)
відновити депозитарний облік цінних паперів (акцій) Публічного акціонерного товариства
«Запорізький механічний завод» (вул. Барикадна, буд. 26, м.Запоріжжя, 69040, код ЄДРПОУ
01056280), згідно з яким ТОВ «РЕФОРМАЦІЯ-КАПІТАЛ» обліковується 82,9355% простих іменних
акцій ПАТ «Запорізький механічний завод», та на рахунках в цінних паперів депонентів якої
обліковується 82,9355% простих іменних акцій ПАТ «Запорізький механічний завод» (вул.
Барикадна, буд. 26, м.Запоріжжя, 69040, код ЄДРПОУ 01056280)» та рішення Господарського
суду Запорізької області від 14.04.2014р. щодо визнання не дійсними рішення загальних зборів
акціонерів ПАТ «Запорізький механічний завод», оформлених протоколом б\н від 06.03.2014р.
Наша думка не модифікована щодо вищевказаних питань. Не змінюючи нашої думки стосовно
фінансової звітності ми звертаємо увагу на існування ризиків подальшого функціонування
Товариства. Наразі такі ризики обумовлені зовнішніми чинниками, які пов’язані з наступнимпроведенням антитерористичної операції на території суміжної області, з економічною ситуацією в
Україні, з можливим зміненням законодавства у сферах регулювання господарської діяльності ,
оподаткування та вищевказаними судовими позовами. Річна фінансова звітність відображає
поточну оцінку управлінським персоналом можливо впливу умов здійснення діяльності на операції
Товариства та не містить посилання , які могли б мати місце, якби Товариство не змогло б
продовжувати свою діяльність у майбутньому. Висловлюючи нашу умовно - позитивну думку, ми не
брали до уваги це питання. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ
АКТІВ Висловлюємо думку щодо іншої інформації, надання якої допоможе користувачам у розумінні
фінансового стану Товариства та йото чистих активів на звітну дату. Розкриття інформації про
відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства України Для врахування чистих
активів аудитор керувався Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів
акціонерних товариств № 485 від 17.11.2004 р. та даними бухгалтерської звітності відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс». Чисті активи Публічного
акціонерного товариства «Запорізький механічний завод» станом на 31.12.2014 р. складають

60320 тис. грн., що більше статутного капіталу підприємства. Розмір чистих активів Публічного
акціонерного товариства «Запорізький механічний завод» порівняно з розміром статутного
капіталу з метою реалізації положень ч.3 статті 155 Цивільного Кодексу України. На мою думку,
чисті активи Публічного акціонерного товариства «Запорізький механічний завод» станом на
31.12.2014 р. більш Статутного капіталу, складеного ПАТ «Запорізький механічний завод», що
відповідає вимогам діючого законодавства України. Щодо стану корпоративного управління, у тому
числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
Органами управління та контролю ПАТ «Запорізький механічний завод» згідно вимог діючого
законодавства є : - загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління, ревізійна комісія.
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного
товариства. Посада Корпоративного секретаря не запроваджена. Фактична періодичність
засідань наглядової ради та Правління відповідає термінам, визначеним Законом України "Про
акціонерні товариства" та вимогам Статуту . Протягом звітного року правління Товариства
здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які
встановлено Статутом акціонерного товариства. Контроль за фінансово-господарською
діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією –
звіт б\н від 20.04.2015р. Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року
пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2014 рік.
Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились. Згідно
вищевказаного звіту ревізійної комісії порушень щодо достовірності та повноти фінансової
звітності ПАТ «Запорізький механічний завод» за 2014р. виявлено не було. Загальні збори
акціонерів ПАТ «Запорізький механічний завод» були проведені 04 квітня 2013 року. Загальні
збори акціонерів за результатами роботи товариства за 2014 рік на дату складання
аудиторського висновку – не проводились, рішення Наглядової Ради стосовно встановлення дати
проведення загальних зборів акціонерів – не приймалось. Звертаємо увагу на те, що мав місце
судовий позов фізичних осіб до Господарського Суду Запорізької області та згідно рішення
Господарського суду Запорізької області від 26.02.2015р. було вирішено -«зобов’язати ПАТ
«Національний депозитарій України» внести зміни до системи депозитарного обліку стосовно
цінних паперів скасувати всі операції та записи в системі реєстру власників іменних цінних паперів
та в системі депозитарного обліку, втому числі операції зарахування цінних паперів на рахунки
покупців, переміщення цінних паперів на інші рахунки, списання цінних паперів з рахунків, що були
вчинені після 09.01.2014 р. з простими іменними акціями ПАТ «ЗМЗ» в кількості 3 476 593 ( три
мільйони чотириста сімдесят шість тисяч п’ятсот дев’яносто три) штуки, номінальною вартістю
869 148,25 грн.(вісімсот шістдесят дев’ять тисяч сто сорок вісім гривень 25 копійок) провадження у
справі припинити. Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «Запорізький механічний завод»
(вул. Барикадна, буд. 26, м.Запоріжжя, 69040, код ЄДРПОУ 01056280) відновити права акціонерів
– ОСОБА-1, ОСОБА-2, ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-5 на належні їм 3 476 593 штуки простих
іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Запорізький механічний завод» які у
сукупності складають 69,5555% від загальної кількості акцій вказаного товариства шляхом
надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Реформація – Капітал « ( 69123, м.
Запоріжжя, вул. Хортицьке шоссе, буд. 3, код 36648781) виписки з реєстру акціонерів
підприємства станом на дату до 09.01.2014 р. Зобов’язати Публічне акціонерне товариство
«Національний депозитарій України» (01001, м. Київ, вул. Б.Гринченко, буд.3, код ЄДРПОУ
30370711) внести зміни до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів здійснити
безумовну депозитарну облікову операцію переказу цінних паперів Публічного акціонерного
товариства «Запорізький механічний завод» (вул. Барикадна, буд. 26, м.Запоріжжя, 69040, код
ЄДРПОУ 01056280), (акції прості іменні, ISIN UA4000072037) в кількості 3 476 593 (три мільйони
чотириста сімдесят шість тисяч п’ятсот дев’яносто три) штуки з рахунку в цінних паперах
депозитарної установи ТОВ «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код ЄДРПОУ 37045775) № 100024UA40403410, відкритому в ПАТ «Національний депозитарій України» (01001, м. Київ, вул.
Б.Гринченко, буд.3, код ЄДРПОУ 30370711), на рахунок в цінних паперах ТОВ «РЕФОРМАЦІЯКАПІТАЛ» № № 100024- UA40403287, відкритого в ПАТ «Національний депозитарій
України».Визнати з 09.01.2014 р. депозитарну установу Товариству з обмеженою відповідальністю
«Реформація – Капітал « ( 69123, м. Запоріжжя, вул. Хортицьке шоссе, буд. 3, код 36648781)
єдиною депозитарною установою, на рахунках в цінних паперах якої в Публічному акціонерному
товаристві «Національний депозитарій України» (01001, м. Київ, вул. Б.Гринченко, буд.3, код
ЄДРПОУ 30370711) обліковується 82,9355% простих іменних акцій емітента ПАТ «Запорізький
механічний завод» та на рахунках в цінних паперах депонентів якої обліковується 82,9355%
простих іменних акцій ПАТ «Запорізький механічний завод» (вул. Барикадна, буд. 26,
м.Запоріжжя, 69040, код ЄДРПОУ 01056280).Зобов’язати Товариство з обмеженою
відповідальністю «Реформація – Капітал « (69123, м. Запоріжжя, вул. Хортицьке шоссе, буд. 3, код
36648781) скасувати в системі депозитарного обліку ТОВ «Реформація-Капітал» всі операції та
записи в системі реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства
«Запорізький механічний завод» (вул. Барикадна, буд. 26, м.Запоріжжя, 69040, код ЄДРПОУ
01056280) проведених після 09.01.2014 р. щодо перерахування цінних паперів на рахунки в цінних
паперах інших депозитарних установ.Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю
«Реформація – Капітал « (69123, м. Запоріжжя, вул. Хортицьке шоссе, буд. 3, код 36648781)
відновити депозитарний облік цінних паперів (акцій) Публічного акціонерного товариства
«Запорізький механічний завод» (вул. Барикадна, буд. 26, м.Запоріжжя, 69032, код ЄДРПОУ
01056280), згідно з яким ТОВ «РЕФОРМАЦІЯ-КАПІТАЛ» обліковується 82,9355% простих іменних
акцій ПАТ «Запорізький механічний завод», та на рахунках в цінних паперів депонентів якої
обліковується 82,9355% простих іменних акцій ПАТ «Запорізький механічний завод» (вул.
Барикадна, буд. 26, м.Запоріжжя, 69040, код ЄДРПОУ 01056280)» та рішення Господарського
суду Запорізької області від 14.04.2014р. щодо визнання не дійсними рішення загальних зборів
акціонерів ПАТ «Запорізький механічний завод», оформлених протоколом б\н від 06.03.2014р. За
результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у т. ч.
внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", можна зробити
висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві
функціонує , але з недотримання положень ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства»

стосовно строків проведення чергових загальних зборів акціонерів та мають місце та вплив фактів
вищевказаних судових рішень Господарського суду Запорізької області від 14.04.2014р. щодо
визнання недійсними рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Запорізький механічний завод»,
оформлених протоколом б\н від 06.03.2014р. та рішення Господарського суду Запорізької області
від 26.02.2015р.на стан корпоративного управління підприємства. 2) інформація про стан
корпоративного управління, наведена у річній фінансовій звітності за 2014 р., складена у цілому
відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів",
затверджених рішенням Комісії ДКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826, зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України від 24.12.2013 р. за № 2180/24712. Щодо виконання значних правочинів (10 і
більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності)
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Аудитор виконав процедури на
відповідність діючому законодавству суми мінімального правочину. ПАТ «Запорізькій механічний
завод» у 2014 році не виконувалися значні правочини відповідно до ст. 70 Закону України "Про
акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI (10 і більше відсотків вартості активів товариства
за даними останньої річної фінансової звітності) та норм статуту. Розкриття інформації щодо
ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для
отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній
контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через
розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для
отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу ,
які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації
ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені
аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав
розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та
корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і
пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Для оцінки ризиків
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства аудитор використав своє професійне судження та : а)
ідентифікував ризики шахрайства шляхом розгляду інформації, отриманої під час процедур оцінки
ризиків, та вивчання класів операцій ,залишків на рахунках та розкриттів у фінансових звітах; б)
співвідніс ідентифіковані ризики шахрайства з тим, що може виявитись невірним на рівні
тверджень ; в) розглянув вірогідну величину потенційного викривлення включно з можливістю, що
ризик може призвести до численних викривлень, та вірогідністю фактичної наявності самого
ризику. На протязі аудиторської перевірки за 2014 рік ( під час виконання аудиторських
процедур), аудитор отримав розуміння системи контролю, які були розроблені та впроваджені
управлінським персоналом товариства для запобігання та виявлення шахрайства. Отримання
такого розуміння, використання свого професійного судження та виконання усіх вищевказаних
процедур ідентифікації та оцінки ризиків аудитором викривлення фінансової звітності товариства
внаслідок шахрайства не встановлено. Таким чином, аудитор не отримав доказів стосовно
суттєвого викривлення в Розкриття інформації щодо наявності суттєвих невідповідностей між
фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та
подається разом з фінансовою звітністю На підставі наданих до аудиторської перевірки
документів нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до
НКЦПФР разом з фінансовою звітністю. Розкриття інформації щодо ідентифікації та оцінки
аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Ми
підтверджуємо, що нами при виконанні аудиту були виконані необхідні процедури оцінці ризиків
суттєвого викривлення, в тому числи в наслідок шахрайства. Аудитор не отримав доказів стосовно
суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства. Розкриття
інформації, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" Під час перевірки
аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2014 р.
складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність
Товариства. Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під
час проведення фінансово-господарської діяльність, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського обліку та подання звітності окрім тих, що призвели до модифікації аудиторської
думки та про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки".
Описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності
Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли
воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента, Операції з придбання
або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках. Дебіторська заборгованість,
визначається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості по якої не очікується
надходження грошових коштів) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні
витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість
оцінюється за амортизаційною собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо
є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності балансова вартість
активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Резерв на покриття
збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та
теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Компанія оцінює резерв на покриття
збитків у відсотках, ґрунтуючись на попередній досвід, за торг Підприємство визначає
матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі
своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк
корисного використання яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн. Первісно
підприємство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь –
якого з виключень, передбачених МСФЗ1, щодо ретроспективного застосування, керівництво
вирішило застосовувати історичну собівартість основних засобів. Основні засоби оцінюються за їх
собівартістю мінус будь - яка накопичена амортизація та будь - які накопичені збитки від
зменшення корисності. Підприємство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів

витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати
визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних
засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
Амортизацію активу починають,коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу
припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як
утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Забезпечення виплат
персоналу включають зобов’язання з оплати відпусток працівникам, які Підприємство буде
сплачувати у майбутньому при наданні відпусток, або у вигляді компенсації у разі звільнення
працівникам, по яким залишились невикористані відпустки.Відповідно до українського
законодавства, Підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до Державного
пенсійного фонду, Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних
нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані
працівниками послуги, що надають їм прав на одержання внесків, та зароблена відповідна
заробітна платня. Підприємство зобов’язане компенсувати державі суми пенсійних виплат, що
здійснюються державою працівникам, які працювали протягом певного часу у шкідливих умовах.
Такі умови визначені нормативно-правовими актами України. Такі працівники мають право виходу
на пенсії до настання пенсійного віку та на пенсійне забезпечення, передбачене при досягненні
пенсійного віку, визначеного нормативно-правовими актами України. Операції в іноземній валюті
обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на
дату проведення операцій. У відповідності до вимог МСБО 1 Підприємство прийняло рішення
подавати інформацію про сукупний дохід у одному звіті – Звіті про сукупний дохід. Відносин з
пов’язаними сторонами, з якими Підприємство проводило значні угоди протягом року що
закінчився 31 грудня 2014 року не існувало. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом
звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до
значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України
„Про цінні папери та фондовий ринок „. ПАТ «Запорізький механічний завод» листом б\н від
28.04.2015р. повідомило інформацію, що на протязі 2014 року дії, які можуть вплинути на
фінансово - господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних
паперів відбувалися : Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата прийняття рішення
Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 07.03.2014
припинено повноваження Голови правління Іванов Георгій Валентинович д/н д/н д/н 0.0002 Зміст
інформації: 07.03.2014р. припинено повноваження посадової особи Голови правління Іванова
Георгія Валентиновича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних); частка у
статутному капіталі емітента, належна особі - 0,0002%; на посаді особа перебувала 11 місяців;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про
припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: прийняття
рішення Наглядовою радою відповідно до статуту Товариства; підстави: Протокол Наглядової
ради № 3 від 07.03.2014 р. 07.03.2014 обрано Голова правління Корінний Олександр Миколайович
д/н д/н д/н 9.93 Зміст інформації: Посадова особа Голова правління Корінний Олександр
Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду
07.03.2014р.; володіє 496334 акціями, що складає 9,93% статутного капіталу емітента; посади, які
особа обіймала протягом останніх п’яти років: менеджер; непогашених судимостей за корисливі та
посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Орган, що прийняв рішення про
обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави:
Протокол Наглядової ради № 3 від 07.03.2014р. Основні відомості про емітента Повне
найменування Публічне акціонерне товариство «Запорізькій механічний завод» Код за Єдиним
державним реєстром підприємств та організації України. 01056280 Місцезнаходження
69040,Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Барикадна,буд.26 Дата державної реєстрації
10.10.1994р. розпорядженням № 699р Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради народних
депутатів Основні відомості про Аудиторську фірму Повне найменування юридичної особи
відповідно до установчих документів; ТОВ Аудиторська Фірма «Статус» Номер і дата видачі
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України; № 1111 від 30.03.2001, яке чинне
до 27.01. 2016 р. Місцезнаходження юридичної особи 69063 м. Запоріжжя, проспект Леніна,17678 Телефон (факс) юридичної особи 061-289-76-53 Дата видачі Свідоцтва про відповідність
системи контролю якості, номер рішення АПУ 29.09.2011р. № 239\4 Номер, серія, дата видачі
Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією; П 000253 від
24.02.2015р. Основні відомості про здійснення договору на проведення аудиту Дата і номер
договору на проведення аудиту 02.02.2015р.№ 10\05 Дата початку проведення аудиту Дата
закінчення проведення аудиту 02.02.2015р. 29.04.2015р. Директор Т.О. Горбунова Сертифікат
аудитора серія А № 002735, наданий рішенням АПУ № 82 від 02.11.1995 р., яке чинне до
02.11.2019 р. Дата надання аудиторського висновку (звіту) - 29 квітня 2015р. м. Запоріжжя Адреса
- 69035, м.Запоріжжя, пр. Леніна , б. 176, оф. 78
д/н
д/н
д/н

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
N з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

0

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

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

Ні*

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

ні

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так*
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук
Інше (запишіть): д/н

Ні*

X
ні

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так*
Реорганізація

Ні*

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/н
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

ні

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

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

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

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

Ні*

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний
Інші (запишіть)

X
Комітети у складі Наглядової
ради не створено.

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

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

Ні*

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так*

Ні*

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будьякі вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Ні*

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду
ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*
Загальні збори
акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для ні
голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для так
голови та членів наглядової ради

ні

ні

ні

Прийняття рішення про
ні
притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого
органу

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього
аудитора

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

Затвердження договорів, щодо яких ні
існує конфлікт інтересів
___________
* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так*

Ні*

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізію)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
Інформація
Публікується у
розповсюджується
пресі,
на загальних
оприлюднюється в
зборах
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР
про ринок цінних
паперів
Фінансова
звітність,
результати
діяльності

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії документів
надаються на
запит акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернетсторінці
акціонерного
товариства

ні

так

так

так

так

Інформація
ні
про
акціонерів,
які
володіють 10
відсотками
та більше
статутного
капіталу

так

так

так

так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

ні

так

так

так

так

Статут та
внутрішні
документи

ні

ні

так

так

так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

Розмір
ні
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства
___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так

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

Ні*

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так*
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні*

X
д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так*

Ні*

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так*
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні*

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Ні*

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи
фінансового менеджменту? ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так*

Ні*

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
так, плануємо розпочати переговори
так, плануємо розпочати переговори в наступному році
так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

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

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової
установи.

д/н

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
здійснюють контроль за фінансовою установою) (для
юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу
за рік.

д/н

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких
фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

д/н

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року
органами державної влади до фінансової установи, у тому
числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу,
або про відсутність таких заходів.

д/н

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи
управління ризиками та її ключові характеристики або про
відсутність такої системи.

д/н

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування
протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а
також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/н

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в
обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх відсутність.

д/н

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівліпродажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д/н

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними
особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені
протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність.

д/н

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації
(вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
(звіту).

д/н

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора
наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за
ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної
особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д/н

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності

д/н

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі

д/н

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року

д/н

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора

д/н

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх д/н
п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською
палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що
підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг

д/н

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг

д/н

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової
установи, уповноваженого розглядати скарги

д/н

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг д/н
стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

д/н

___________
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Коди
Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2015

за ЄДРПОУ

01056280

Територія

за КОАТУУ

2310136700

Організаційно-правова Акціонерне товариство
форма господарювання

за КОПФГ

230

Орган державного
управління

за СПОДУ

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Вид економічної
діяльності

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

за КВЕД

30.20

Середня кількість
працівників1

268

Одиниця виміру

тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Адреса, телефон

вул. Барикадна, 26, м. Запоріжжя, 69040

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.
Форма N 1
Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Нематеріальні активи:

1000

6

66

первісна вартість

1001

257

328

накопичена амортизація

1002

-251

-262

Незавершені капітальні інвестиції

1005

5715

656

Основні засоби:

1010

83653

1656

первісна вартість

1011

111469

4470

знос

1012

27816

2814

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

первісна вартість

1016

0

0

знос

1017

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

первісна вартість

1021

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

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

0

0

1030

інші фінансові інвестиції

1035

29341

27385

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

2895

828

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

121610

30591

I. Необоротні активи

Код за ДКУД

1801001

II. Оборотні активи
Запаси

1100

10202

10315

Виробничі запаси

1101

5327

5303

Незавершене виробництво

1102

1360

746

Готова продукція

1103

3490

4241

Товари

1104

25

25

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

6645

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

1125

9677

8031

3913

2940

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

з бюджетом

1135

328

105

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

72

70

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2210

3247

Готівка

1166

2210

3247

Рахунки в банках

1167

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

16

30

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

0

0

1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

978

299

Усього за розділом II

1195

27396

31682

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

1200

0

0

Баланс

1300

149006

62273

Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1250

1250

Внески до незареєстрованого статутного
капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

87554

5504

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

257

641

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

50130

52925

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

139191

60320

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

870

675

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

870

675

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

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

1531

0

0

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

1532

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

870

675

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1650

241

за розрахунками з бюджетом

1620

87

506

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

106

1

за розрахунками з оплати праці

1630

264

3

за одержаними авансами

1635

5759

34

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1079

493

Усього за розділом IІІ

1695

8945

1278

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

1700

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

149006

62273

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки: д/н

Керівник

Корінний Олександр Миколайович
(підпис)

Головний бухгалтер

Сподобаєва Iрина Анатолiївна
(підпис)

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Коди

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2015

за ЄДРПОУ

01056280

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.
I. Фінансові результати
Форма N 2
Стаття

Код за ДКУД

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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

2000

30053

33700

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)

2050

( 22413 )

( 25105 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

7640

8595

2090

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3970

13216

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів
і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 4161 )

( 3633 )

Витрати на збут

2150

( 562 )

( 620 )

Інші операційні витрати

2180

( 3116 )

( 14390 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

3771

3168

Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток

2190

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

465

67

Інші доходи

2240

5322

656

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

1801003

Інші витрати

2270

( 5933 )

( 207 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

2275

0

0

3625

3684

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-830

-908

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

2795

2776

(0)

(0)

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

збиток

2355

II. Сукупний дохід
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

2795

2776

III. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати

2500

12575

16478

Витрати на оплату праці

2505

5384

5826

Відрахування на соціальні заходи

2510

2027

2196

Амортизація

2515

1295

1843

Інші операційні витрати

2520

961

406

Разом

2550

22242

26749

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Середньорічна кількість простих акцій

2600

4998298

4998298

Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

2605

4998298

4998298

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки: д/н

Керівник

Корінний Олександр Миколайович
(підпис)

Головний бухгалтер

Сподобаєва Iрина Анатолiївна
(підпис)

Коди

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2015

за ЄДРПОУ

01056280

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.
Форма N 3

Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

22556

13081

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Повернення податків і зборів

3005

0

500

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

500

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

13710

23793

Надходження від повернення авансів

3020

5704

1339

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

70

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення
позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

7381

3100

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

( 9946 )

( 12432 )

3100

Праці

3105

( 5662 )

( 5800 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 3096 )

( 3263 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2267 )

( 3059 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів

3118

( 49 )

( 1708 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 17438 )

( 15248 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 5832 )

( 311 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання
позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 3897 )

( 1000 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1283

700

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

1801004

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

105

77

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

360

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

( 2000 )

необоротних активів

3260

( 711 )

( 1237 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

( 154 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-246

-3314

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

(0)

(0)

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

1037

-2614

Залишок коштів на початок року

3405

2210

4824

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

3247

2210

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Примітки: д/н

Керівник

Корінний Олександр Миколайович
(підпис)

Головний бухгалтер

Сподобаєва Iрина Анатолiївна
(підпис)

Коди

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Дата (рік, місяць,
число)

01.01.2015

за ЄДРПОУ

01056280

Звіт про власний капітал
за 2014 рік
Форма N 4
Стаття

1

Код за ДКУД

1801005

Код Зареєстрований Капітал у Додатковий Резервний Нерозподілений Неоплачений Вилучений Всього
рядка
капітал
дооцінках
капітал
капітал
прибуток
капітал
капітал
(непокритий
збиток)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

1250

87554

0

257

50130

0

0

139191

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

873

0

0

0

0

0

873

Скоригований
залишок на
початок року

4095

1250

88427

0

257

50130

0

0

140064

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

2795

0

0

2795

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

-82923

0

0

0

0

0

-82923

Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111

0

-82923

0

0

0

0

0

-82923

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

384

0

0

0

384

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки
в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

-82923

0

384

2795

0

0

-79744

Залишок на
кінець року

4300

1250

5504

0

641

52925

0

0

60320

Примітки: д/н

Керівник

Корінний Олександр Миколайович
(підпис)

Головний бухгалтер

Сподобаєва Iрина Анатолiївна
(підпис)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Публічне акціонерне товаприство
«ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ХЗАВОД»
Фінансова звітність
підготовлена у відповідності до МСФЗ
за рік, що закінчився 31 грудня 2014року
Основа складання звітності
Ця фінансова звітність за 2014 рік складена згідно до МСФЗ, за результатами звітності що складена відповідно до Положень(Стандартів)
бухгалтерського обліку (Україна) за рік, що закінчився 31.12.2014р. Фінансова звітність представлена у гривнях («грн.»), всі суми округлені до
найближчої тисячі, якщо не зазначено інше. Фінансова звітність за звітний період 2014 рік , є повною фінансовою звітністю, що складена за МСФЗ, в
ній наводиться інформація в Балансі (Звіті про фінансовий результат) станом на 01.01.2014 р., 31.12.2014 р., та Звіти про фінансові результати (Звіти
про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал за 2014 рік, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію
до всіх приміток, що вимагається МСФЗ).
Суттєві облікові судження та оцінки
Складання фінансової звітності Підприємства згідно з МСФЗ вимагає від керівництва суджень, оцінок та припущень, які впливають на подані у
фінансовій звітності суми доходів, витрат, активів та зобов’язань, а також розкриття інформації про умовні зобов’язання на звітну дату. Однак
невизначеність щодо цих припущень та оцінок може призвести до необхідності суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов’язань, які
зазнають впливу в майбутньому
Нижче подані основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які несуть у собі
значний ризик виникнення необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів протягом наступного фінансового року:
Резерв сумнівної заборгованості
Підприємство регулярно проводить аналіз дебіторської заборгованості на предмет зменшення корисності. Виходячи з наявного досвіду, Підприємство
використовує своє судження при оцінці збитків від зменшення корисності в ситуаціях, коли позичальник зазнає фінансових труднощів, і відсутній
достатній обсяг фактичних даних про аналогічних дебіторів. Підприємство аналогічним чином оцінює зміни майбутніх грошових потоків на основі даних
спостережень, що вказують на несприятливу зміну в статусі погашення зобов’язань позичальниками в складі групи або зміну економічних умов
національного чи місцевого рівня, що співвідноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складі групи. Керівництво використовує
оцінки, засновані на історичних даних про структуру збитків стосовно активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних
ознак зменшення корисності за групами дебіторської заборгованості. Виходячи з наявного досвіду, Підприємство використовує своє судження при
коригуванні даних спостережень стосовно групи дебіторської заборгованості для відображення поточних обставин.
Податкове та інше законодавство
Українське податкове законодавство та регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують розвиватися.
Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, та можуть тлумачитись місцевими, обласними і центральними органами державної
влади та іншими урядовими органами по-різному. Випадки непослідовного тлумачення не є незвичайними. Керівництво вважає, що тлумачення ним
положень законодавства, що регулюють діяльність Підприємства, є правильним, і що Підприємство дотрималась усіх нормативних положень, а всі
передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені або нараховані.
Водночас існує ризик того, що операції та правильність тлумачень, які не були оскаржені регулятивними органами в минулому, будуть поставлені під
сумнів у майбутньому. Однак цей ризик значно зменшується з вплином часу. Визначення сум та ймовірності негативних наслідків можливих
незаявлених позовів не є доцільним.
Відстрочений податковий актив
Відстрочені податкові активи визнаються за усіма неоподатковуваними тимчасовими різницями у разі, якщо існує імовірність, що буде отриманий
податковий прибуток, до якого можна застосувати неоподатковувану тимчасову різницю. Суттєві оцінки керівництва необхідні для визначення
вартості відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані виходячи з імовірних строків та рівня оподатковуваного прибутку майбутніх
періодів, а також стратегії податкового планування в майбутньому.
Основні принципи облікової політики
Основні засоби
У звіті про фінансовий стан основні засоби відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від
зменшення корисності.
Вартісний критерій суттєвості основних засобів складає 2500 грн..
Амортизація нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання кожного активу. Середні строки
корисного використання кожного активу є такими:

Будівлі, споруди та передавальні пристрої 50 років
Машини та обладнання 20 років
Транспортні засоби 10 років
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 15 роки
Інші 15 роки
Незавершене будівництво не амортизується до моменту закінчення будівництва відповідних активів і вводу їх в експлуатацію.
Необорні активи, первісна вартість яких 2500 грн. та нижче відноситься на витрати періоду, в якому такі були об’єкти передані в експлуатацію.
Собівартість основних засобів включає витрати, пов’язані з заміною частини основних засобів, які визнані за фактом понесення, якщо вони
відповідають критеріям визнання. Аналогічно, при проведенні основних технічних оглядів витрати на їх проведення визнаються у складі балансової
вартості основних засобів як вартість заміни, якщо дотримано всі необхідні для такого визнання критерії. Всі інші витрати на ремонти та технічне
обслуговування відображаються у складі прибутку або збитку по мірі їх понесення
Балансова вартість основних засобів переглядається на предмет зменшення корисності, коли певні події чи зміна обставин вказують на те, що

балансова вартість активу не зможе бути відшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисності активу та перевищення його балансової
вартості над оціночною відшкодовуваною вартістю, вартість такого активу або одиниці, що генерує грошові потоки, списується до вартості очікуваного
відшкодування. Вартість очікуваного відшкодування активів визначається як більша з двох величин: чистої ціни продажу активу або вартості
використання активу.
Перерахунок іноземної валюти
Фінансова звітність згідно з МСФЗ складена у гривнях (“грн.”), що є функціональною валютою і валютою подання звітності Підприємства. Операції в
іноземній валюті первісно відображаються у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і
зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Всі курсові різниці
включаються до попереднього звіту про сукупний дохід згідно з МСФЗ. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті,
перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату первісної операції. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній
валюті, перераховуються за обмінним курсом, який діяв на дату визначення справедливої вартості.
Нематеріальні активи придбані окремо.
Нематеріальні активи з кінцевими строками використання обліковуються за вартістю придбання за виключенням накопиченої амортизації та збитків
від знецінення. Амортизація нараховується прямолінійно на протязі всього строку корисного використання . Очікувані строки використання та метод
нарахування амортизації мають тестуватись на прикінці кожного облікового періоду , при цьому зміни в оцінках відображаються без перегляду
порівняльних показників. Необоротні активи з невизначеним строком використання не амортизуються та обліковуються за вартістю придбання , яку
зменшено на накопичені збитки від знецінення
Нематеріальні активи створені власними силами – науково - дослідніцкі та дослідно -конструкторськи роботи.
Витрати на нуково-дослідні роботи відносяться на витрати того періоду, в якому вони виникли.
Витрати на власні дослідно-конструкторські роботи капіталізуються в якості нематеріальних активів виключно при одночасному існуванні наступних
умов:
Технологічна можливість завершення робот створенням активу . який може бути використаний або проданий;
Існуючий намір керівництва завершити роботи по створенню нематеріального активу;
Можливість використання або продажу нематеріального активу;
Висока вірогідність надходження майбутніх економічних вигод;
Можливість надійно оцінити вартість нематеріального активу, який виникає в наслідок дослідно-конструкторських робіт;
Нематеріальний актив створений власними силами приймається до обліку за вартістю витрат , здійснених після дати, коли нематеріальний актив
вперше починає відповідати вказаним вище вимогам. При неможливості відображення нематеріального активу , створеного власними силами, витрати
на розробку відносяться на витрати.
Зменшення корисності необоротних активів
На кожну звітну дату Підприємство проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності активів. За наявності таких ознак або при
необхідності проведення щорічного тестування на предмет зменшення корисності Підприємство визначає суму відшкодування активу. Сума
відшкодування активу є більшою з двох величин: справедливої вартості активу або одиниці, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на
реалізацію і вартості використання. Сума відшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив генерує надходження
коштів і ці кошти, в основному, не залежать від інших активів або груп активів. Коли балансова вартість активу або одиниці, що генерує грошові потоки,
перевищує суму його/її відшкодування, вважається, що його/її корисність зменшилась, і його/її вартість списується до суми відшкодування. При оцінці
вартості використання очікувані грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки дисконту (до оподаткування),
що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й ризики, властиві цьому активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням
витрат на реалізацію враховуються останні операції на ринку. У разі неможливості визначення таких операцій використовується відповідна модель
оцінки. Такі розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами, чи іншими показниками справедливої вартості, що є в наявності.
Збитки від зменшення корисності триваючої діяльності, в тому числі від зменшення корисності запасів, визнаються у звіті про прибутки та збитки у
складі тих категорій витрат, які відповідають функціям активів зі зменшеною корисністю, за виключенням попередньо переоцінених об’єктів основних
засобів, сума дооцінки яких відображалася безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. В такому випадку зменшення корисності також
відображається у складі іншого сукупного доходу в сумі, що не перевищує попередньої переоцінки.
На кожну звітну дату Підприємство здійснює оцінку наявності ознак того, що збиток від зменшення корисності, визнаний щодо певного активу раніше,
крім гудвіла, вже не існує або зменшився. За наявності таких ознак Підприємство оцінює суму відшкодування активу або одиниці, що генерує грошові
потоки. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, сторнується в тому випадку, якщо змінилися попередні
припущення, застосовані для визначення суми відшкодування активу з моменту визнання останнього збитку від зменшення корисності. Балансова
вартість активу, збільшена внаслідок сторнування збитку від зменшення корисності, не повинна перевищувати балансову вартість (за вирахуванням
амортизації), яку б визначили, якщо б збиток від зменшення корисності активу не визнали в попередні роки. Сторнування збитку від зменшення
корисності визнається у звіті про прибутки та збитки, за винятком випадків, коли актив відображається за переоціненою сумою. У таких випадках
сторнування відображається як дооцінка.
Фінансові інструменти – первісне визнання і подальша оцінка
Фінансові активи
Первісне визнання та оцінка
Згідно з положеннями МСБО (IAS) 39, фінансові активи класифікуються, відповідно, як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку, кредити та дебіторська заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, фінансові активи, наявні для
продажу, або як похідні фінансові інструменти, визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Підприємство визначає
класифікацію фінансового активу при первісному визнанні.
У випадку, якщо інвестиції не класифікуються як фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, то
при первісному визнанні до їх справедливої вартості додаються безпосередньо пов’язані з ними витрати за операцією.
Всі операції з купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають постачання активів у строк, встановлюваний законодавством або правилами,
прийнятими на певному ринку (операції на “стандартних умовах”), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Підприємство бере на
себе зобов'язання купити або продати актив.
Фінансові активи Підприємства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість і фінансові інвестиції, наявні
для продажу.
Станом на 31 грудня 2014 р., підприємство не класифікувало жодних фінансових активів як фінансові активи за справедливою вартістю з

відображенням переоцінки як прибутку або збитку чи як інвестиції, утримувані до погашення.
Подальша оцінка
Подальша оцінка фінансових активів таким чином залежить від їх класифікації:
Кредити та дебіторська заборгованість
Кредити та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи, що не обертаються на активному ринку, з фіксованими або обумовленими
платежами. Після первісного визнання такі фінансові активи відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної
процентної ставки за вирахуванням зменшення корисності. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні,
а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація з використанням методу ефективної
процентної ставки відображається у звіті про прибутки та збитки у складі фінансових витрат. Збитки внаслідок зменшення корисності визнаються у
звіті про прибутки та збитки у складі фінансових витрат. Короткострокова дебіторська заборгованість не дисконтується.
Під знецінення кредитів та дебіторської заборгованості створюються резерви сумнівних боргів. Спочатку оцінюється, чи існує об'єктивне свідчення
зменшення корисності окремо для фінансових активів, які є окремо суттєвими, та (окремо або у сукупності) для фінансових активів, які не є окремо
суттєвими . Якщо визначається, що немає об'єктивного свідчення зменшення корисності для окремо оціненого фінансового активу (незалежно від
того, чи є він суттєвим), включається актив у групу фінансових активів з подібними характеристиками кредитного ризику та оцінює їх на зменшення
корисності у сукупності. Активи, які окремо оцінюють на зменшення корисності і для яких збиток від зменшення корисності визнається або продовжує
визнаватися, не включаються у сукупну оцінку зменшення корисності.
Для розрахунку величини резерву сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості, визначено наступні групи за строками
непогашення поточної дебіторської заборгованості
1-ша група – від 1 до 180 днів;
2-га група - від 181 до 365 днів;
3-тя група - від 366 до 730 днів;
4-та група - від 730 днів
Фінансові інвестиції, наявні для продажу
Наявні для продажу фінансові інвестиції включають дольові і боргові цінні папери. Дольові інвестиції, класифіковані як наявні для продажу, - це такі
інвестиції, які не були класифіковані ані як призначені для торгівлі, ані як переоцінювані за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Боргові цінні папери у цій категорії - це такі цінні папери, які компанія має намір утримувати протягом невизначеного часу і які можуть бути продані
для цілей забезпечення ліквідності або у відповідь на зміну ринкових умов.
Після первісної оцінки фінансові інвестиції, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, а нереалізовані доходи або витрати за ними
визнаються як інший сукупний дохід у складі резерву інструментів, наявних для продажу, аж до моменту припинення визнання інвестиції, в якій
накопичені доходи або витрати перекласифіковуються з резерву інструментів, наявних для продажу, до складу прибутку або збитку, і визнаються як
фінансові витрати.
Підприємство оцінює свої фінансові активи, наявні для продажу, на предмет справедливості припущення про можливість і наявність наміру продати їх
у найближчому майбутньому. Якщо Підприємство не в змозі здійснювати торгівлю цими активами через відсутність активних ринків для них, і наміри
керівництва щодо їх продажу в найближчому майбутньому змінились, Підприємство в рідких випадках може ухвалити рішення щодо перекласифікації
таких фінансових активів. Перекласифікація до категорії позик і дебіторської заборгованості дозволяється у тому випадку, якщо фінансовий актив
задовольняє визначенню позик і дебіторської заборгованості, і при цьому Підприємство має можливість і має намір утримувати ці активи в досяжному
майбутньому або до погашення. Перекласифікація до складу інструментів, утримуваних до погашення, дозволяється тільки в тому випадку, якщо
компанія має можливість і має намір утримувати фінансовий актив до погашення.
У випадку фінансових активів, перекласифікованих зі складу категорії “наявні для продажу”, пов'язані з ними доходи або витрати, раніше визнані у
складі капіталу, амортизуються у складі прибутку або збитку протягом решти строку інвестицій із застосуванням ефективної процентної ставки.
Різниця між новою оцінкою амортизованої вартості та очікуваних грошових потоків також амортизується протягом решти строку використання активу
із застосуванням ефективної процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив знецінився, сума, відображена у капіталі,
перекласифіковується до звіту про прибутки та збитки.
Припинення визнання
Визнання фінансового активу (або, якщо застосовано, частини фінансового активу або частини групи аналогічних фінансових активів) припиняється
у випадку:
закінчення дії прав на отримання грошових надходжень від такого активу;
Підприємство передала свої права на отримання грошових потоків від активу або взяла на себе зобов'язання з виплати третій особі одержуваних
грошових потоків у повному обсязі та без суттєвої затримки за “транзитною” угодою, і або (a) Підприємство передала практично всі ризики та вигоди
від активу, або (б) Підприємство не передає, але й не залишає за собою, практично всіх ризиків та вигод від активу, але передала контроль над цим
активом.
У разі якщо Підприємство передала свої права на отримання грошових надходжень від активу, при цьому ані передавши, ані зберігши за собою
практично всіх ризиків та вигод, пов’язаних із ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив відображається в обліку в розмірі
триваючої участі Підприємства в цьому активі.
У цьому випадку Підприємство також визнає відповідне зобов'язання. Переданий актив і відповідне зобов'язання оцінюються на основі, що
відображає права та зобов'язання, збережені Групою.
Продовження участі в активі, що має форму гарантії за переданим активом, оцінюється за меншою з двох сум: первісною балансовою вартістю активу
або максимальною сумою компенсації, що може бути пред’явлена до оплати Підприємством.

Зменшення корисності фінансових активів
Підприємство визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів чи групи фінансових активів на кожну звітну дату.
Вважається, що відбувається зменшення корисності фінансового активу чи групи фінансових активів тільки тоді, коли існують об’єктивні ознаки
зменшення корисності в результаті однієї чи більше подій, що настали після первісного визнання активу (“випадок виникнення збитків”), і такий
випадок або випадки виникнення збитків мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки від активу чи групи фінансових активів, який може бути

достовірно визначений. Об’єктивні ознаки зменшення корисності можуть включати ознаки того, що позичальник чи група позичальників зазнають
суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов’язання зі сплати процентів чи основної суми боргу, ймовірність банкрутства чи фінансової
реорганізації, а також свідчення, на підставі спостережуваної ринкової інформації, поміркованого зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків,
наприклад, зміни у рівні прострочених платежів або в економічних умовах, що корелюють зі збитками за активами.
Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Спочатку Підприємство визначає, чи існують об’єктивні індивідуальні ознаки зменшення корисності фінансових активів, кожен з яких окремо є
суттєвим, а також індивідуальні або сукупні ознаки зменшення корисності фінансових активів, кожен з яких окремо не є суттєвим. У випадку, якщо
об’єктивні ознаки зменшення корисності розглянутого окремо фінансового активу (суттєвого або несуттєвого) відсутні, цей актив включається до
групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів оцінюється на предмет зменшення
корисності на сукупній основі. Активи, що оцінюються окремо на предмет зменшення корисності, і стосовно яких визнається або продовжує
визнаватися збиток від зменшення корисності, не повинні оцінюватися на предмет зменшення корисності на сукупній основі.
За наявності об’єктивних ознак понесення збитку в результаті зменшення корисності фінансових активів сума збитку визначається як різниця між
балансовою вартістю активів та приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (за вирахуванням майбутніх очікуваних збитків за
кредитом, які ще не були понесені). Приведена вартість очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною
ставкою за фінансовим активом. Якщо кредит надано під плаваючу процентну ставку, то ставкою дисконтування для визначення збитків від
зменшення корисності буде поточна ефективна процентна ставка. Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, та
сума збитку визнається у звіті про прибутки та збитки. Процентні доходи нараховуються на основі зменшеної балансової вартості та з застосуванням
процентної ставки, використаної для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою вимірювання збитків від зменшення корисності. Процентні
доходи відображаються у складі доходів від фінансування у звіті про прибутки та збитки. Кредити та відповідний резерв списуються, коли вже немає
реальної перспективи відшкодування у найближчому часі, а все забезпечення було реалізовано чи передано Підприємству. Якщо у наступному році
сума очікуваного збитку від зменшення корисності знижується, й таке зниження може бути об’єктивно пов’язане з подією, що відбулася після
визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності збільшується чи зменшується шляхом коригування
рахунку резерву. Якщо списання пізніше відшкодовується, то фінансові витрати у звіті про прибутки та збитки кредитуються.
Фінансові інвестиції, наявні для продажу
Стосовно фінансових інвестицій, наявних для продажу, Підприємство на кожну звітну дату оцінює наявність об‘єктивних ознак зменшення корисності
фінансової інвестиції або групи фінансових інвестицій.
У випадку, коли інвестиції в капітал класифіковані як наявні для продажу, об’єктивні ознаки зменшення корисності повинні включати значне або
довготривале зменшення справедливої вартості інвестицій відносно вартості інвестиції. “Значущість” необхідно оцінювати у порівнянні з первісною
вартістю інвестиції, а “тривалість” - у порівнянні з періодом, протягом якого справедлива вартість була менша за первісну вартість. При наявності
ознак зменшення корисності сукупний збиток, визначений як різниця між початковою вартістю придбання та поточною справедливою вартістю,
виключаючи збиток від зменшення корисності інвестицій, раніше визнаного у звіті про прибутки та збитки, вилучається зі складу іншого сукупного
доходу та визнається у звіті про прибутки та збитки. Збиток від зменшення корисності інвестицій у капітал не сторнується через звіт про прибутки та
збитки; збільшення справедливої вартості цих інвестицій після зменшення корисності визнається безпосередньо у складі іншого сукупного доходу.
У випадку, коли боргові інструменти класифіковані як наявні для продажу, ймовірність зменшення корисності визначається аналогічно до фінансових
активів, що відображаються за амортизованою вартістю. Однак сума відображеного збитку від зменшення корисності являє собою накопичений
збиток, оцінений як різниця між амортизованою вартістю і поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від зменшення корисності за
цими інвестиціями, раніше визнаного у звіті про прибутки та збитки.
Майбутні процентні доходи нараховуються на основі зменшеної балансової вартості та з застосуванням процентної ставки, використаної для
дисконтування майбутніх грошових потоків з метою вимірювання збитків від зменшення корисності. Процентні доходи відображаються у складі доходів
від фінансування. Якщо у наступному періоді справедлива вартість боргового інструменту збільшується, і таке збільшення об‘єктивно пов‘язане з
подією, що відбулася після первісного визнання збитку від зменшення корисності у звіті про прибутки та збитки, збиток від зменшення корисності
сторнується через звіт про прибутки та збитки.
Фінансові зобов'язання
Первісне визнання та оцінка
Фінансові зобов’язання первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати, безпосередньо пов’язані зі здійсненням операції (для кредитів
та позик).
Фінансові зобов’язання Підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість.
Подальша оцінка
Подальша оцінка фінансових зобов’язань таким чином залежить від їх класифікації:
Процентні кредити та позики
Після первісного визнання кредити та позики відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Прибутки та збитки відображаються у звіті про прибутки та збитки, коли визнання зобов’язань припиняється, а також у процесі амортизації з
використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а
також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація з використанням методу ефективної процентної
ставки відображається у складі фінансових витрат у звіті про прибутки та збитки.
Припинення визнання
Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або закінчення строку погашення відповідного зобов’язання. При
заміні одного існуючого фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у випадку
внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання визнання первісного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання відображається в
обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у звіті про прибутки та збитки.
Взаємозалік фінансових інструментів
Фінансові активи та фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума – поданню у звіті про фінансовий стан тоді й тільки тоді, коли є

здійсненне у цей момент юридичне право на взаємозалік визнаних сум, а також намір провести розрахунок на нетто-основі, або реалізувати активи і
одночасно з цим погасити зобов'язання.
Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на кожну звітну дату, визначається виходячи з
ринкових котирувань або котирувань дилерів (котирування на купівлю для довгих позицій і котирування на продаж для коротких позицій), без
вирахування витрат на здійснення операції.
Справедлива вартість усіх інших фінансових інструментів, що не мають активного обігу на ринку, визначається з використанням відповідних методів
оцінки. Такі методи включають використання нещодавніх ринкових операцій, посилання на поточну справедливу вартість іншого інструменту,
аналогічного за сутністю, аналіз дисконтованих грошових потоків та інші моделі оцінки.
Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох сум: фактичною вартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації являє собою прогнозовану
ціну реалізації в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов’язаних із доведенням продукції
до готовності та її реалізацією. Фактична вартість переважно визначається на індивідуальній основі з використанням спеціальних методів оцінки.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти станом на звітну дату включають кошти на банківских рахунках, готівкові кошти в касі та короткострокові депозити зі
строком погашення до трьох місяців.
Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів та їх еквівалентів згідно з визначенням вище,
за вирахуванням непогашених банківських овердрафтів.
Забезпечення
Забезпечення визнається тоді, коли Підприємство має теперішнє зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслідок минулої події, та існує
ймовірність, що для погашення зобов’язання знадобиться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може бути
достовірно оцінена. Витрати, пов’язані з забезпеченням, відображаються у звіті про сукупний дохід. Коли вплив зміни вартості грошей у часі є
суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів, із застосуванням ставки дисконту до
оподаткування, з урахуванням ризиків, пов’язаних із певним зобов’язанням, за їх наявності. При застосуванні дисконтування збільшення суми
забезпечення, що відображає плин часу, визнається як фінансові витрати.
Маючи пенсійну програму, в зв’язку з відсутність необхідних фахівців, керівництво підприємства прийняло рішення не створювати резерв на пенсійне
забезпечення по пенсійним зобов’язанням перед співробітниками. Для проведення розрахунків та оцінки пенсійних зобов'язань та актуарних
прибутків і збитків необхідно залучати незалежного актуарія. Основні складнощі при проведенні актуарних розрахунків полягають в нерозвиненості
ринку актуарних послуг, а витрати на надання інформації не повинні перевищувати вигід, отримуваних від неї.
Оренда
Визначення наявності умов оренди в договорі ґрунтується на сутності договору на дату початку оренди, зокрема на тому, чи залежить виконання
договору від використання конкретного активу або договір передбачає право використання активу.
Підприємство як орендар
Фінансова оренда, за якою до Підприємства переходять практично всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням орендованим активом, капіталізується
на дату початку строку дії оренди за справедливою вартістю орендованого майна, або, якщо ця сума є меншою, - за приведеною вартістю мінімальних
орендних платежів. Орендні платежі розподіляються між вартістю фінансування і зменшенням зобов’язання за орендою так, щоб вийшла постійна
процентна ставка на непогашену суму зобов’язання. Вартість фінансування відображається безпосередньо у звіті про сукупний дохід.
Капіталізовані орендовані активи амортизуються протягом коротшого з таких періодів: розрахункового строку корисного використання активу або
строку оренди, якщо тільки немає обґрунтованої упевненості в тому, що до Підприємства перейде право власності на актив у кінці строку оренди.
Платежі за операційною орендою визнаються як витрати у звіті про сукупний дохід із використанням лінійного методу протягом всього строку оренди.
Підприємство як орендодавець
Оренда, за якою у Підприємства залишаються практично всі ризики і вигоди від володіння активом, класифікується як операційна оренда. Первісні
прямі витрати, понесені при укладанні договору операційної оренди, включаються до балансової вартості орендованого активу і визнаються протягом
строку оренди пропорційно доходу від оренди. Умовні орендні платежі визнаються як дохід у періоді, в якому вони були нараховані.
Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з
угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:
використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість оцінюється первісно за її собівартістю. Витрати на операцію включаються до первісної оцінки. Підприємствами
групи,обліковою політикою обрана подальша модель оцінки інвестиційної нерухомості - модель за собівартістю. Ця політика застосовується до всієї
інвестиційної нерухомості.
Амортизація нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання кожного активу. Середні строки
корисного використання кожного активу 50 років.

Визнання доходів
Дохід визнається тоді, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Підприємства, а сума доходу може бути
достовірно визначена. Доходи визнаються за вирахуванням податків з продажу (ПДВ).
Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана, за виключенням знижок, податків на реалізацію або мита. Нижче
наведено критерії, в разі задоволення яких визнається дохід:
Продаж продукції, товарів
Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) продавець передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар;
б) за продавцем не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний
контроль за проданими товарами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;

г) ймовірно, що до продавця надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; та
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід від оренди
Дохід від операційної оренди майна обліковується за лінійним методом протягом відповідного строку оренди.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточні податкові активи та зобов’язання за поточний і попередній періоди оцінюються в сумі, обчисленій до сплати податковим органам
(відшкодуванню від податкових органів). Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється на основі податкових ставок (та податкового
законодавства), які набули або фактично набули чинності на звітну дату. Поточний податок на прибуток Підприємства розраховується відповідно до
українського податкового законодавства й визначається на основі оподатковуваного прибутку і валових витрат, відображених у податковій
декларації .
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов’язань за усіма тимчасовими різницями на звітну дату між балансовою
вартістю активів та зобов’язань для цілей фінансового обліку і вартістю, що враховується у податковому обліку.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються за всіма оподатковуваними тимчасовими різницями, окрім випадків, коли:
відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу або активу чи зобов’язання в господарській операції, що не є
об’єднанням бізнесу, і яке на момент здійснення операції не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток; і
відносно оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані компанії, а також із часткою участі у спільній
діяльності, якщо материнська компанія може контролювати розподіл у часі зменшення тимчасової різниці, або існує значна вірогідність того, що
тимчасова різниця не буде зменшена в досяжному майбутньому.
Відстрочені податкові активи визнаються за всіма неоподатковуваними тимчасовими різницями і перенесенням на наступні періоди невикористаних
податкового кредиту і податкових збитків, якщо існує вірогідність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна застосувати
неоподатковувану тимчасову різницю, а також використовувати невикористані податковий кредит і податкові збитки, перенесені на наступні періоди,
окрім випадків, коли:
відстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових різниць, виникає в результаті первісного визнання активу або
зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням бізнесу, та який на момент здійснення операції не впливає ані на бухгалтерський
прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток; і
відносно оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні і асоційовані компанії, а також із часткою участі у спільній
діяльності, відстрочені податкові активи визнаються, тільки якщо існує вірогідність сторнування тимчасових різниць в осяжному майбутньому і буде
отриманий оподатковуваний прибуток, відносно якого можна застосувати тимчасову різницю.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату й зменшується, якщо більше не існує вірогідності отримання
достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відстроченого податкового активу. Невизнані
раніше відстрочені податкові активи переоцінюються на кожну звітну дату й визнаються тоді, коли виникає вірогідність отримання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий актив.
Відстрочені податкові активи і зобов’язання визначаються за ставками податку, застосування яких очікується при реалізації активу або погашенні
зобов’язання, на основі податкових ставок і положень податкового законодавства, що діють, або оголошених (і практично прийнятих) на звітну дату.
Відстрочений податок на прибуток, що стосується статей, які визнаються безпосередньо у складі капіталу, визнається у складі капіталу, а не у складі
прибутків або збитків.
Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку за наявності повного юридичного права зарахувати
поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, якщо вони відносяться до податків на прибуток, нарахованих тим самим
податковим органом на той самий суб’єкт господарювання.
Податок на додану вартість
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім таких випадків:
ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується податковим органом; в такому разі ПДВ визнається як частина витрат на
придбання активу або частина витратної статті, залежно від обставин;
дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається до дебіторської або
кредиторської заборгованості, відображеної в попередньому звіті про фінансовий стан.
Прибуток на акцію
Базовий розмір прибутку на одну акцію розрахований шляхом ділення чистого прибутку за період, який підлягає розподілу між власниками звичайних
акцій (прибуток за період мінус дивіденди, виплачені на привілейовані акції), на середньозважену кількість звичайних акцій, які перебували в обігу.
Кількість зазначених акцій у 2014 році склала 4998298 штук
Базовий дохід на одну акцію (грн.) за 2014 рік - 0,56
Фінансова звітність .

Примітки до балансу
Основні засоби

Типвартості Компьютери та офісна техніка Меблі Автомобілі Машины та обладнання Будинки та споруди Не введені об'єкти основних засобів РАЗОМ
Первісна вартість на 01.01.14р. 606 2946 1852 31770 74295 5715 117184
Надійшло 74 371 94 105 47 691
Вибуло 14 776 24 5338 6051 12203
Уцінка 592 2424 1588 24798 66085 5059 100546
Первісна вартість на 31.12.14р. 74 117 334 1739 2206 656 5126
Амортизація на 01.01.14р. 379 1524 1449 12576 11888 27816
Амортизація за 2014 р. 184 123 63 845 1006 2221
Вибуло 271 276 13 1690 3679 5929
Уцінка 282 1370 1332 10063 8247 21294

Амортизация на 31.12.14р. 10 1 167 1668 968 2814
Залишкова вартість на 31.12.2014 64 116 167 71 1238 656 2312
Нематеріальні активи

тис.грн.
2014 год
Первісна вартість на початок року 257
Придбано за рік 71
Первоначальная стоимость на конец года 328
Амортизація на початок року 251
Амортизація за рік 11
Амортизація на кінець року 262
Балансова вартість 66
Довгострокові фінансові інвестиції
Класифікація фінансових інвестицій на 31.12.2014р. згідно МСФЗ
тис.грн.
Строка баланса Объект інвестиції Сума інвеcтиції
Інші фінансові інвестиції
АВЕНІР-ІНВЕСТ, іменні сертифікати 15310
ПрАТ «Ферротрейдинг», облігації 12000
«СВІТ», цінні папери 8
Цінні папери - ПДВ 67
РАЗОМ : 27385

Відстрочені податкові активи
тис.грн.
Строка балансу База у бух.обліку База у податковому обліку Різниця
Основні засоби 1654 9025 -7371
Дебіторська заборгованість 7157 8030 -873
Резерв відпусток 675 675 0
Разом : 9486 17730 -8244
Відстрочений податковий актив 8244х18%= -1484

Відстрочені податкові зобов’язання

тис.грн.
Строка балансу База у бух.обліку База у податковому обліку Різниця
Нематеріальні активи 66 78 -12
Аванси видані 3655 0 3655
Разом 3721 78 3643
Відстрочені податкові зобов’язання 3643х18%= 656
Статутний капітал
На 31.12.2014 года статутний капітал ПАТ «ЗМЗ» складав 1 249 574 грн. 50 коп. Змін до Статут не відбувалося протягом 2014 року.

Операційна оренда

Протягом 2014року підприємство отримало дохід від оренди основних засобів у сумі На дату баланса у підприємства не має нерозірваних зобов’язань
з оренди.

Відстрочені податки

Відстрочені податкові зобов’язання були розраховані по усім тимчасовим різницям зобов’язань балансу з використанням ставки податку на прибуток 18%. Розраховані відстрочені податкові активи та зобов’язання були были свернуті при відображені інформації у балансу, оскільки вони відносяться
до одного та того же податкового органа. Тис.грн.
Строка бадансу 2014 р.
Відстрочені податкові зобов’язання -658
Відстрочені податкові активи 1486

Чиста позиція 828
Основні відстрочені зобов”язання, активи та відповідні зміни протягом 2014року були визнані підприємством.

Додаток до звіту про фінансовий результат
Дохід від основної діяльності
тис.грн.
2014 рік
Чистий дохід від реалізації продукції 30053
Усього 30053

Собівартість реалізованої продукції
тис.грн.
2014 рік
Собівартість реалізованої продукції 22413
Усього 22413

Інші операційні доходи
тис.грн.
2014 рік
Дохід від реалізації основних засобів 5318,9
Дохід від операційної оренди 87
Дохід від реализации иностранной валюты 54,4
Дохід від реалізації запасів 1430,1
Дохід від курсової різниці 2325,1
Дохід від отриманих процентів 479,5
Дохід від відшкодування раніш списаних активів 8,3
Дохід від списання кредиторської заборгованості 4,8
Інший дохід 48,9
Усього 9757

Інші операційні витрати
тис.грн.
2014 рік
Залишкова вартість списаних основних засобів 5178,7
Штрафи,пеня 63,6
Витрати на амортизацію основних засобів,які здаються в операціону оренду 10
Списання активів не відповідають визнанню 33,9
Списання дебиторськой забргованості 10,1
Собівартість проданої валюти 1270,5
Втрати від списання курсової різниці 101,1
Інші витрати 2381,1
Усього 9049

Елементи операційних витрат

тис.грн.
Найменування показників 2014 рік
Матеріальні витрати 12575
Витрати на оплату праці 5384
Відрахування на соціальні заходи 2027
Амортизація 1295
Інші операційні витрати 961
Усього 22242
Запаси
тис.грн.
31.12.14
Виробничі запаси 5303
Незавершене виробництво 746
Готова продукція 4241
Товари 25
Усього 10315

Станом на 31.12.2014 рік довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.

Поточна дебіторська заборгованість
тис.грн.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги 31.12.14
Розрахунки з вітчизняними покупцями 8031
Разом 8031
Інша дебіторська заборгованість
тис.грн.
Строка балансу 31.12.14
Розрахунки за виданими авансами 2940
Розрахунки з бюджетом 105
Інші оборотні активи 299
Інша дебіторська заборгованість 100
Разом 3444
Станом на на 31.12.2014 р. підприємством були отримані векселя на суму 6 645 тис.грн. :
ТОВ «Металскарб» - 825 тис.грн.
ПрАТ «Ферротрейдинг» - 5 820 тис.грн.
Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість за розрахунками з постачальниками та підрядниками
тис.грн.
Строка балансу 31.12.14р.
Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками
241
Всього 241
Інша кредиторская заборгованість
Строка балансу 31.12.14
Аванси отримані 34
Розрахунки з бюджетом 506
Розрахунки з оплати праці 3
Розрахунки по соціальному страхуванню 1
Інші поточні зобов”язання 493
Разом 1037
Резерви
Забезпечення виплат персоналу включають зобов’язання з оплати відпусток працівникам, які Компанія буде сплачувати у майбутньому при наданні
відпусток, або у вигляді компенсації у разі звільнення працівників, по яким залишились невикористані відпустки. У 2014 році нарахован резев
забезпечення виплат відпусток у сумі 675 тис.грн.
Стандарти, що були опубліковані, але ще не набули чинності
Нижче наводяться стандарти, які були опубліковані, але ще не набули чинності на дату випуску фінансової звітності Підприємства згідно з МСФЗ. Це
перелік опублікованих стандартів та інтерпретацій, які Підприємство планує застосовувати у майбутньому. Підприємство планує прийняття цих
стандартів після набрання ними чинності.
МСФЗ (IFRS) 9 “Фінансові інструменти: класифікація і оцінка”
МСФЗ (IFRS) 9 відображає перший етап роботи РМСБО над заміною МСБО (IAS) 39 та застосовується при класифікації та оцінці фінансових активів
згідно з МСБО (IAS) 39. Цей стандарт повинен застосовуватися для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або після цієї дати. На
подальших етапах РМСБО розглядатиме питання обліку хеджування та зменшення корисності фінансових активів. Застосування першого етапу
МСФЗ (IFRS) 9 матиме вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів Підприємства, але теоретично не вплине на класифікацію та оцінку її
фінансових зобов'язань. Для подання загальної картини Підприємство визначить кількісне значення впливу у сукупності з вимогами інших етапів,
щойно вони будуть опубліковані.
МСФЗ (IFRS) 14 «Відстрочені платежі по діяльності, що здійснюється за регульованими тарифами»
У сферу, регульовану МСФЗ (IFRS) 14, потраплять підприємства, які здійснюють діяльність з регульованими тарифами. Цей стандарт повинен
застосовуватися для річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2016 р. або після цієї дати.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності»
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 уточнюють, що компанії повинні використовувати професійне судження у визначенні: структури Приміток до фінансової
звітності, розкриттів облікових політик. Поправки також фокусуються на застосуванні концепції суттєвості. Ця поправка набуває чинності для річних
звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» та МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи».
Правки до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 38 стосуються прийнятних методів нарахування амортизації. Зазначені стандарти встановлюють основний
принцип для амортизації, який базується на очікуваному характері споживання майбутніх економічних вигод від активу. Ці поправки набувають
чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 стосуються інвестиційних компаній, а саме винятків з консолідації. Ці поправки набувають чинності
для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за контрактами з клієнтами».
МСФЗ 15 визначає, як і коли слід визнавати виручку, а також необхідний обсяг розкриттів інформації про виручку. Цей стандарт повинен
застосовуватися для річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2017 р. або після цієї дати.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» та МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство»
Зміни до МСФЗ (IAS) 16 та МСФЗ (IAS) 41 стосуються порядку обліку рослин. Введена нова група - «плодоносні рослини» Ці поправки набувають
чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати.
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фінансова звітність»
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 надають можливість застосовувати метод участі в окремих фінансових звітах материнської компанії інвестицій у дочірні,
асоційовані та спільні компанії. Ця поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні організації».
Поправками до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 уніфіковані вимоги до взаємних операцій. Ці поправки набувають чинності для річних звітних
періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, призначені для продажу, та припинена діяльність» .
Поправки до МСФЗ (IFRS) 5 стосуються рекласифікації ресурсів з призначених для продажу в призначені для розподілу на користь власників або
навпаки, і випадків, коли облік ресурсів, утримуваних для розподілу, припинений. Ця поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що
починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати.
Поправки до МСФЗ (IAS) 34 «проміжна фінансова звітність»
Поправки до МСФЗ (IAS) 34 зачіпають вимоги щодо розкриття інформації, передбаченої параграфом 16А зазначеного стандарту. Ця поправка
набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. або після цієї дати.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших підприємствах» та
МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні організації». Поправки стосуються уточнення вимог до обліку інвестиційних компаній і припускають
певні спрощення. Ці поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2016 р.
Справедлива вартість фінансових інструментів
Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначається з урахуванням різної ринкової інформації та відповідних методик оцінки.
Однак для проведення такої оцінки необхідно обґрунтоване судження при тлумаченні ринкової інформації. Відповідно, такі оцінки не завжди
виражають суми, які Підприємство може отримати в існуючій ринковій ситуації.
Балансова вартість грошових коштів та їх еквівалентів, торгової та іншої дебіторської та кредиторської заборгованості майже дорівнює їх справедливій
вартості у зв’язку з короткостроковістю погашення цих інструментів.
Процентні позики мають фіксовані процентні ставки, що відображають поточні умови для аналогічної заборгованості. Балансова вартість цих
боргових зобов’язань приблизно дорівнює їх справедливій вартості.
Ієрархія джерел оцінки справедливої вартості
Підприємство використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів і розкриття інформації про неї в розрізі
моделей оцінки:
1-й рівень: котирування на активних ринках для ідентичних активів чи зобов’язань;
2-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, є спостережуваними на ринку, прямо чи
опосередковано.
3-й рівень: методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу вартість, не є спостережуваними на ринку.
Станом на 31 грудня 2014р., 31 грудня 2013р. та 1 січня 2013 р. Підприємство не мало фінансових інструментів, оцінюваних за справедливою вартістю,
за виключення грошових коштів та їхніх еквівалентів.
Управління фінансовими ризиками: цілі та політика
Основні фінансові інструменти Підприємства включають дебіторську та кредиторську заборгованість, процентні кредити та позики, грошові кошти та
їх еквіваленти. Основна ціль цих фінансових інструментів – забезпечити фінансування діяльності Підприємства. Підприємство має різні інші фінансові
активи і зобов’язання, такі як інша дебіторська та інша кредиторська заборгованість, що виникають безпосередньо у ході операційно-господарської
діяльності Підприємства.
Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Підприємства ризик ліквідності, кредитний ризик, валютний ризик та процентний ризик. Підходи
до управління кожним із цих ризиків представлені нижче. Підприємство не зазнає процентного ризику, оскільки процентна ставка за
відновлювальною кредитною лінією Підприємства не має змінної частини і не прив’язана до будь-якої референтної ставки.
Ризик ліквідності
Задачею Підприємства є підтримання безперервності та гнучкості фінансування шляхом використання умов кредитування, що надаються
постачальниками, а також залучення процентних позик.
Підприємство аналізує свої активи та зобов’язання за їх строками погашення та планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання
зобов’язань за відповідними інструментами.
Кредитний ризик
Фінансові інструменти, що потенційно наражають Підприємство на значну концентрацію кредитного ризику, переважно включають торгову
дебіторську заборгованість, авансові платежі та інші оборотні активи.
Торгова дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резервів під безнадійну заборгованість. Підприємство не вимагає застави за
фінансовими активами. Керівництво розробило кредитну політику, й потенційні кредитні ризики постійно відслідковуються.
Кредитний ризик Підприємства відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Підприємство вважає, що кредитний
ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від зменшення корисності активів.
Кредитний ризик, притаманний іншим фінансовим активам Підприємства, які включають грошові кошти та їх еквіваленти, здебільшого виникає
внаслідок неспроможності контрагента розрахуватися за своїми зобов’язаннями перед Підприємством. Сума максимального розміру ризику в таких
випадках дорівнює балансовій вартості відповідних фінансових інструментів.

Управління ризиком недостатності капіталу
Завданням Підприємства при управлінні капіталом є забезпечення здатності Підприємства продовжувати функціонувати на безперервній основі з

метою одержання прибутку для акціонерів і вигод для інших зацікавлених осіб, а також забезпечити фінансування поточних операційних потреб,
капітальних вкладень та стратегії розвитку Підприємства
Керівництво постійно контролює структуру капіталу Підприємства й може коригувати свою політику й цілі управління капіталом з урахуванням змін в
операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.
Підприємство контролює капітал, застосовуючи коефіцієнт платоспроможності, що являє собою чисту заборгованість, поділену на сумарний капітал
плюс чиста заборгованість. Компанія включає до складу чистої заборгованості процентні кредити та безвідсоткові позики, торгову кредиторську
заборгованість, авансові платежі, отримані від замовників, іншу кредиторську заборгованість та нараховані зобов’язання за вирахуванням грошових
коштів та їх еквівалентів. Капітал включає власний капітал.
Валютний ризик
Під валютним ризиком розуміють можливість грошових втрат Підприємства, як суб’єкта валютного ринку через коливання валютних курсів.
Управління валютним ризиком передбачає проведення його детального аналізу, оцінка можливих наслідків та вибір відповідних методів страхування.
Оцінка ризику передбачає визначення тривалості періоду ризику, суми коштів, що знаходяться під ризиком та обсягу збитків за відповідними
зобов’язаннями, що можуть виникнути в майбутньому.
Події після дати балансу.
Події після дати балансу, які могли б вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів Підприємства, та які відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності Підприємство повинно було розкрити, не відбувалися.
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