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 правлiння

Лендел Юрiй Юрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

24.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький
завод механiчного зварювального
устаткування"
Публічне акціонерне товариство
00222203
90130, Україна, Закарпатська обл., Iршавський
р-н, с.Iльниця, вул. Радянська, 3
(03144)2-11-36
mzuzbut@emitent.net.ua

1.2. Організаційно-правова форма емітента
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
1.4. Місцезнаходження емітента
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
1.6. Електронна поштова адреса емітента

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

24.04.2014
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)

2.3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

(дата)

www.mzu.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

1

(дата)

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

1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
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
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
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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)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
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:
Роздiл "Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб" не заповнюється,
оскiльки протягом звiтного року емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб.
Роздiл "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється, оскiльки
в ПАТ "ІЗМЗУ" посада корпоративного секретаря вiдсутня. Роздiл "Iнформацiя про
рейтингове агентство" не заповнюється, оскiльки послугами рейтингових агентств
емiтент не користувався. Із засновників та учасників фізичних осіб не має. Дивіденди
за звітний період не нараховувались і не виплачувались за рішенням зборів акціонерів.
Пiдроздiли "Інформація про облігації емітента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери,
випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" роздiлу "Вiдомостi про
цiннi папери емiтента" не заповнюється, оскiльки зазначенi цiннi папери емiтентом не
випускалися. Пiдроздiл "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного
перiоду" роздiлу "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" не заповнюється, оскiльки
викуп власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не здiйснювався. Роздiли
«Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів», «Відомості щодо
особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду», "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про
склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", "Iнформацiя про наявнiсть
прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включенi до
складу iпотечного покриття" не заповнюються у зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Роздiли "Iнформацiя про випуски iпотечних
сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не заповнюються у зв'язку
з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Роздiли
"Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН",
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi
чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" не заповнюються у зв'язку з тим, що товариство
не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Роздiл "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi
випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами
нерухомостi)" не заповнюється у зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
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І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної
особи (за наявності)
3. Дата проведення державної
реєстрації
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному
капіталі, що належать державі

Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький завод
механiчного зварювального устаткування"
А00 №388190
12.10.1994
Закарпатська обл.
861 045
0

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

0

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

28.29 Виробництво iнших машин i устаткування
загального призначення, н.в.i.у.

10. Органи управління
підприємства

197

25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв
46.69 Оптова торгiвля машинами i устаткуванням
Голова Наглядової Березовський Аркадiй Абрамович
ради
Секретар
Войташевський Вiктор Вiкторович
Наглядової ради
Члени Наглядової Матiко Михайло Михайлович,
ради
Миронов Дмитро Миколайович,
Тiтаренко Володимир Iванович
Голова Ревiзiйної Павлище Ганна Андрiївна
комiсiї
Члени Ревiзiйної
Ромочiвський Василь Iллiч,
комiсiї
Попович Маргарета Василiвна
Голова правлiння Лендел Юрiй Юрiйович
Заступник Голови
правлiння
Члени правлiння

11. Банки, що обслуговують
емітента

Пилипко Володимир Iванович

Трикур Богдан Васильович,
Пензеник Олег Iванович, Лендєл
Володимир Iванович, Попович Iван
Васильович, Ярiш Мирон Iванович
1) найменування банку (філії, АТ "УкрСиббанк"
відділення банку), який обслуговує в м.Харкiв
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

2) МФО банку
3) поточний рахунок

351005
2600340518110

ІІ. Інформація про одержані ліцензії (дозволи)
на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
36.00 Збiр очищення та
постачання води
Опис

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що
видав

2
№ 579684

Дата
закінченн
я дії
ліцензії
(дозволу)
5
07.05.2018

3
4
07.05.201
Закарпатська обласна
3
державна адмiнiстрацiя
Лiцензiя на централiзоване водопостачання Серiя АГ №579684

VІ. Інформація про засновників та/або учасників емітента
та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Місцезнаходження

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

88000, Україна, Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул.Собранецька, 60

100

Усього

100

Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника
Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна України в
Закарпатськiй областi

22111310
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6. 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
Лендел Юрiй Юрiйович
або повне найменування юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, Не дав згоду
дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
1960
5. Освіта
Вища. Ужгородський державний унiверситет
6. Стаж керівної роботи (років)
17
7. Найменування підприємства та попередня
З 1984 року по теперiшнiй час працює на
посада, яку займав
ПАТ"Iльницький
завод
механiчного
зварювального устаткування". Займав посади:
iнженера-хiмiка, з 1996 р. - начальника вiддiлу
забезпечення та збуту.
8. Дата обрання та термін, на який обрано
24.04.2012, обрано на 3 роки
9. Опис
Загальними зборами акцiонерiв вiд 30.09.2010 р. Протокол № 1 обраний головою правлiння ПАТ
"Iльницький завод механiчного зварювального устаткування". На iнших пiдприємствах не
працював.
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 24.04.2012 р.) призначений головою правлiння
Товариства та пiдписантом всiх документiв ПАТ "IЗМЗУ" згiдно наказу №1 вiд 24.04.2012 р.
Працює по контракту, за посаду голови правлiння винагороди, в тому числi в натуральнiй формi,
не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Заступник голови правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Пилипко Володимир Iванович
або повне найменування юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, Не дав згоду
дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
1953
5. Освіта
Вища. Iвано-Франкiвський iнститут нафти i
газу
6. Стаж керівної роботи (років)
25
7. Найменування підприємства та попередня
З 1970 р. по теперiшнiй час працює на ПАТ
посада, яку займав
"Iльницький завод механiчного зварювального
устаткування". Займав посади: iнженератехнолога, головного технолога, головного
iнженера, з 1996р. - обирається заступником
голови правлiння.
8. Дата обрання та термін, на який обрано
24.04.2012, обрано на 3 роки
9. Опис
Загальними зборами акцiонерiв вiд 30.09.2010р. Протокол № 1 обраний членом правлiння ВАТ
"Iльницький завод МЗУ". Рiшенням Правлiння призначений заступником голови правлiння.
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 24.04.2012 р.) призначений заступником голови
правлiння Товариства та надано право другого пiдпису на всiх фiнансово-господарських
документах ПАТ "IЗМЗУ". За посаду заступника голови правлiння винагороди, в тому числi в
натуральнiй формi, не отримував. Зарплату одержує згiдно штатного розпису за посаду
заступника голови правлiння.

На iнших пiдприємствах не працював. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав

Член правлiння
Пензеник Олег Iванович
Не дав згоду

1983
Вища. Закарпатський державний унiверситет
2
Працював на посадi головного бухгалтера
ТзОВ "Нова-Текст" з 01.03.2007 р. по
10.06.2007 р. i з 11.03.2008 р. по 18.06.2008р.
З 09.06.2011 р. працює в ПАТ"Iльницький
завод
механiчного
зварювального
устаткування" головним бухгалтером.
24.04.2012, обрано на 3 роки

8. Дата обрання та термін, на який обрано
9. Опис
Рішенням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 24.04.2012 р.) призначений членом правлiння ПАТ
"IЗМЗУ". За посаду члена правління винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не
отримував. Зарплату одержує згідно штатного розпису за посаду головного бухгалтера.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Дата обрання та термін, на який обрано
7

Член правлiння
Трикур Богдан Васильович
Не дав згоду

1986
Вища. Приватний вищий навчальний заклад
"Європейський унiверситет"
2
З 11.03.2008 р. по 14.07.2009 р. займав посаду
помiчника
голови
правлiння
ВАТ
"Закарпатський
завод
мастильного
обладнання". З 04.08.2009 р. працював
бухгалтером з облiку матерiалiв, з 02.11.2009
р. - економiстом на ПАТ "Iршавський
абразиний завод". З 01.03.2012 р. працює на
ПАТ"IЗМЗУ", з 23.04.2012р. призначений на
посаду начальника ВЗiЗ.
24.04.2012, обрано на 3 роки

9. Опис
Рішенням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 24.04.2012 р.) призначений членом правлiння ПАТ
"IЗМЗУ". За посаду члена правлiння винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не
отримував. Зарплату одержує згiдно штатного розпису за посаду начальника ВЗiЗ.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав

Член правлiння
Лендєл Володимир Iванович
Не дав згоду

1955
Вища. Iвано-Франкiвський iнститут нафти i
газу
13
З 1979 р. по теперiшнiй час працює на
ПАТ"Iльницький
завод
механiчного
зварювального устаткування". Займав посади:
змiнний
майстер,
iнженер-конструктор,
начальник
КТВ
(конструкторськотехнологiчний вiддiл).
24.04.2012, обрано на 3 роки

8. Дата обрання та термін, на який обрано
9. Опис
В 2010 роцi обраний членом правлiння.
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 24.04.2012 р.) призначений членом правлiння ПАТ
"IЗМЗУ".
За посаду члена правлiння винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Зарплату одержує згiдно штатного розпису за посаду начальника КТВ.
На iнших пiдприємствах не працював. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Дата обрання та термін, на який обрано

Член правлiння
Попович Iван Васильович
Не дав згоду

1953
Вища. Iвано-Франкiвський iнститут нафти i
газу
27
З 27.07.1970 р. працює на ПАТ "IЗМЗУ",
займав посади: контролер (з 27.07.1970 р.),
механiк цеха №2 (з 30.10.1973 р.), ст. майстер
по ремонту обладнання (з 01.03.1985 р.). З
01.04.1987 р. призначений на посаду
начальника ЕМВ (енерго-механiчний вiддiл).
24.04.2012, обрано на 3 роки

9. Опис
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 24.04.2012 р.) призначений членом правлiння ПАТ
"IЗМЗУ".
За посаду члена правлiння винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Зарплату одержує згiдно штатного розпису за посаду начальника ЕМВ.
На iнших пiдприємствах не працював. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав

Член правлiння
Ярiш Мирон Iванович
Не дав згоду

1946
Вища. Iвано-Франкiвський iнститут нафти i
газу
37
Протягом 13.11.1964 р. по 15.10.1965 р.
працював на заводi "Сельхозмаш". З 1969 р.
по
теперiшнiй
час
працює
на
ПАТ"Iльницький
завод
механiчного
зварювального устаткування". Займав посади:
ст. iнженер по обладнанню (з 02.02.1969 р.),
iнженер-механiк (з 02.02.1970 р.), ст. майстер
РЕУ (з 03.01.1972 р.), начальник РЕУ (з
01.02.1974 р.) начальник цеха (з 12.05.1977
р.), начальник КТЛ (з 01.12.1982 р.),
начальник ТНВ (з 11.10.1990 р.).З 12.03.1996
р. працює начальником ВДВ (виробничодиспетчерський вiддiл) на ПАТ "IЗМЗУ"
24.04.2012, обрано на 3 роки

8. Дата обрання та термін, на який обрано
9. Опис
Рiшенням Наглядової ради (Протокол №1 вiд 24.04.2012 р.) призначений членом правлiння ПАТ
"IЗМЗУ".
За посаду члена правлiння винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Зарплату одержує згiдно штатного розпису за посаду начальника ВДВ.
На iнших пiдприємствах не працював. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Березовський Аркадiй Абрамович
повне найменування юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
Не дав згоду
дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
1938
5. Освіта
Вища. Київський полiтехнiчний iнститут
6. Стаж керівної роботи (років)
25
7. Найменування підприємства та попередня
Головний зварювальник КПО iм.Артема
посада, яку займав
м.Київ, директор департаменту ТОВ СП
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"Стан-Комплект" м.Київ.
8. Дата обрання та термін, на який обрано
24.04.2012, обрано на 3 роки
9. Опис
У 2010 роцi Загальними зборами акцiонерiв обраний головою Наглядової ради.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IЗМЗУ" (Протокол № 3 вiд 24.04.2012 р.) обраний
головою Наглядової ради.
За посаду голови Наглядової ради винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не одержував.
На ПАТ "Iльницький завод механiчного зварювального устаткування" не працює. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Секретар Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
Войташевський Вiктор Вiкторович
повне найменування юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
Не дав згоду
дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
1950
5. Освіта
Вища. Київський полiтехнiчний iнститут
6. Стаж керівної роботи (років)
26
7. Найменування підприємства та попередня
Менеджер департаменту ТОВ СП "Станпосада, яку займав
Комплект"
8. Дата обрання та термін, на який обрано
24.04.2012, обрано на 3 роки
9. Опис
У 2010 роцi Загальними зборами акцiонерiв обраний членом Наглядової ради. Рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IЗМЗУ" (Протокол №3 вiд 24.04.2012 р.) обраний членом
Наглядової ради, призначений секретарем Наглядової ради. За посаду секретара Наглядової ради
винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не одержував. На ПАТ "ЗМЗУ" не працює. Займає
посаду головного спецiалiста ТОВ СП "Стан-Комплект." Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.
1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта

Член Наглядової ради
Миронов Дмитро Миколайович
Не дав згоду

1958
Вища. Московський технiчний унiверситет
iм.Баумана
18
З 1995 р. на ТОВ "ЕЛМИД-ТЕХНО" Генеральний директор
24.04.2012, обрано на 3 роки

6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав
8. Дата обрання та термін, на який обрано
9. Опис
У 2010 роцi Загальними зборами акцiонерiв обраний членом Наглядової ради.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IЗМЗУ" (Протокол № 3 вiд 24.04.2012 р.) обраний
членом Наглядової ради.
За посаду члена Наглядової ради винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не одержував. На
ПАТ "Iльницький завод механiчного зварювального устаткування" не працює. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав

Член Наглядової ради
Матiко Михайло Михайлович
Не дав згоду

1949
Середня
спецiальна
(технiчна).
Дрогобицький механiчний технiкум
31
З 1966 р. по теперiшнiй час працює на
ПАТ
"IЗМЗУ".
Займав
посади:
фрезерувальник, майстер цеху, начальника
iнструментальної дiльницi,
начальник
цеху №2.
24.04.2012, обрано на 3 роки

8. Дата обрання та термін, на який обрано
9. Опис
У 2010 роцi Загальними зборами акцiонерiв обраний членом Наглядової ради.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IЗМЗУ" (Протокол № 3 вiд 24.04.2012 р.) обраний
членом Наглядової ради.
За посаду члена Наглядової ради винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не одержував.
Зарплату одержує згiдно штатного розпису за посаду начальника цеху №2.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
Тiтаренко Володимир Iванович
повне найменування юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
Не дав згоду
дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
1949
5. Освіта
Вища. Днiпродзерджинський
iндустрiальний iнститут
6. Стаж керівної роботи (років)
18
7. Найменування підприємства та попередня
Директор НВП ТзОВ "РЕММАШ"
посада, яку займав
м.Днiпропетровськ
8. Дата обрання та термін, на який обрано
24.04.2012, обрано на 3 роки
8. Опис
У 2010 роцi Загальними зборами акцiонерiв обраний членом Наглядової ради.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IЗМЗУ" (Протокол № 3 вiд 24.04.2012 р.) обраний
членом Наглядової ради. За посаду члена Наглядової ради винагороду, в тому числi в
натуральнiй формi не одержував. На ПАТ "Iльницький завод механiчного зварювального
устаткування" не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Павлище Ганна Андрiївна
або повне найменування юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, Не дала згоду
дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
1966
5. Освіта
Вища. Ужгородський державний унiверситет
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6. Стаж керівної роботи (років)
7. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займав

8
З 1983 р. працює на ПАТ "Iльницький завод
механiчного зварювального устаткування".
Займала
посади:
бухгалтер,
заступник
головного бухгалтера.
24.04.2012, обрано на 3 роки

8. Дата обрання та термін, на який обрано
9. Опис
У 2010 роцi Загальними зборами акцiонерiв обрана головою ревiзiйної комiсiї.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "IЗМЗУ" (Протокол № 3 вiд 24.04.2012 р.) обрана
головою Ревiзiйної комiсiї. За посаду голови Ревiзiйної комiсiї винагороду, в тому числi в
натуральнiй формi, не отримувала. Зарплату одержує згiдно штатного розпису за посаду
заступника головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.

2) Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Голова правлiння
Заступник голови
правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Член правлiння
Голова Наглядової
ради
Секретар
Наглядової ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Голова Ревiзiйної

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

Лендел Юрiй
Юрiйович
Пилипко
Володимир
Iванович
Пензеник Олег
Iванович
Трикур Богдан
Васильович
Лендєл Володимир
Iванович
Попович Iван
Васильович
Ярiш Мирон
Iванович
Березовський
Аркадiй Абрамович
Войташевський
Вiктор Вiкторович
Миронов Дмитро
Миколайович
Матiко Михайло
Михайлович
Тiтаренко
Володимир
Iванович
Павлище Ганна

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

Не дав згоду

02.01.2002

7 091

4,1177

7 091

0

0

Привілейовані на
пред'явник
а
0

Не дав згоду

22.09.1998

194

0,1127

194

0

0

0

Не дав згоду

0

0

0

0

0

0

Не дав згоду

0

0

0

0

0

0

Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Не дав згоду

22.09.1998

967

0,5615

967

0

0

0

Не дав згоду

12.03.2003

42

0,0273

42

0

0

0

Не дав згоду

12.03.2003

918

0,5331

918

0

0

0

Не дав згоду

17.04.2001

51 108

29,6778

51 108

0

0

0

Не дав згоду

17.04.2001

27 364

15,89

27 364

0

0

0

Не дав згоду

12.03.2003

17 251

10,0175

17 251

0

0

0

Не дав згоду

22.09.1998

2 999

1,7415

2 999

0

0

0

Не дав згоду

12.03.2003

8 640

5,0172

8 640

0

0

0

Не дала згоду

22.09.1998

70

0,0406

70

0

0

0
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комiсiї

Андрiївна
Усього

116 644

67,7369

116 644

0

0

0

VIII. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи

Березовський
Аркадiй
Абрамович
Войташевський
Вiктор Вiкторович
Миронов Дмитро
Миколайович

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

Не дав згоду

17.04.2001

51 108

29,6778

51 108

0

0

Привілейовані на
пред'явник
а
0

Не дав згоду

17.04.2001

27 364

15,89

27 364

0

0

0

Не дав згоду

12.03.2003

17 251

10,0175

17 251

0

0

0

Усього

95 723

55,5853

95 723

0

0

0

15

Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

ІХ. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

Дата проведення
18.04.2013
Кворум зборів
66,86
Опис
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв
акцiонерiв.
2. Заслуховування звiту Правлiння ПАТ «IЗМЗУ» про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
звiту Правлiння .
3. Заслуховування звiту Наглядової ради ПАТ «IЗМЗУ» про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
звiту
Наглядової ради .4. Заслуховування звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ «IЗМЗУ» щодо
висновкiв з балансу та
рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками звiту
Ревiзiйної
комiсiї.
5. Розгляд та затвердження рiчного звiту, балансу ПАТ «IЗМЗУ» за 2012 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку(покриття збиткiв) ПАТ «IЗМЗУ» за
пiдсумками роботи за 2012рiк.

ХІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ПП "Аудит"
Приватне підприємство
20432138
89600, Україна, Закарпатська обл., Мукачiвський рн, м. Мукачево, пл. Миру, 19/1
№0037
Аудиторська палата України
26.01.2001
(03131)5-41-16
(03131)4-49-91
Аудит
Проведення аудиту фiнансової звiтностi ПАТ
"Iльницький завод механiчного зварювального
устаткування" за 2013 рiк для Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку України.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВ "КОМЕКС-ФIНАНС"
Товариство з обмеженою відповідальністю
24381627
03150, Україна, Київська обл., Київський р-н, м.
Київ, вул. Червоноармiйська, 65
АВ № 534275
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку
15.07.2010
(044)289-10-70
(044)289-10-70
Реєстроутримувач
Проводить реєстр акцiонерiв

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, Україна, Київська обл., Київський р-н, м.
Київ, вул. Б.Грiнченка, 3
АВ № 581322
Державна комiсiя цiнних паперiв та фондового
ринку
17.05.1999
(044)279-10-78
(044)279-10-78
Депозитарна дiяльнiсть на фондовому ринку
зберiгання глобального сертифiкату цiнних паперiв.
Виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на
пiдставi розпоряджень (наказiв).
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ХІІ. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
04.05.2011
Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
18/07/1/11

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ЗТУ ДКЦПФР

4
UA4000121123

Тип цінного
папера

5
Акція прості
бездокумента
рна іменні
Лiстинг вiдсутнiй, торгiвля цiнними паперами на ринку невiдбувалась.

Форма
існування
та форма
випуску
6
Бездокумент
арні іменні

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7
5

8
172 209

9
861 045

10
100

XIII. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
В травнi 1964 року по iнiцiативi iнституту "Електрозварювання iменi Е.О.Патона"
постановою по Львiвському Раднаргоспу було прийнято рiшення про будiвництво заводу в с.
Iльниця по випуску машин, вузлiв та деталей до зварювального устаткування. Постанова по
Львiвському Раднаргоспу юридично узаконила органiзацiю Iльницького заводу допомiжного
зварювального обладнання.
В 1971 роцi вiдбулося перейменування в Iльницький дослiдний завод механiчного
зварювального устаткування. Вiдкрите акцiонерне товариство "Iльницкий завод механiчного
зварювального устаткування" створено рiшенням Установчих зборiв Товариства вiд 22 лютого
1996 року протокол зборiв №1, та вiдповiдно до плану приватизацiї затвердженого Регiональним
вiддiленням фонду державного майна України по Закарпатскiй областi, шляхом перетворення
державного пiдприємства "Iльницький дослiдний завод механiчного зварювального
устаткування" у вiдкрите Товариство, наказ регiонального вiддiлення вiд 08.09.1994 року
№3/321 вiдповiдно до закону України "Про приватизацiю "державних пiдприємств" Товариство
створено з метою виробництва товарiв, розширення сфери послуг, виконання з метою одержання
прибуткiв, реалiзацiї економiчних та соцiальних iнтересiв Акцiонерiв та держави.
15.04.2004р. вiдбулися звiтно-виборнi збори, в результатi чого обрано голову правлiння
Матiко Д.Ю. 30.09.2010р. вiдбулися звiтно-виборнi збори, в результатi чого обрано голову
правлiння Лендел Ю.Ю.
05.04.2011р. прийнятто рiшення Загальними зборами акцiонерiв про форму iснування
акцiй Товариства. Про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування
у бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску) та затвердження Рiшення про
дематерiалiзацiю.
24.04.2012 р. на Загальних зборах акцiонерiв прийнято рiшення про змiну органiзацiйно
правової форми Товариства на Публiчне акцiонерне товариство на пiдставi Заклону України
"Про акцiонернi товариства" вiд вiд 27 квiтня 2010 року.
Згiдно Протоколу №3 вiд 24.04.2012 року затверджено Статут (в новiй редакцiї) ПАТ"
Iльницький завод механiчного зварювального устаткування".
Згiдно Протоколу №1 вiд 24.04.2012 р. Засiдання Наглядової ради та наказу №1 вiд
24.04.2012 р. Лендел Ю.Ю. призначений головою правлiння Товариства та пiдписантом всiх
внутрiшнiх документiв ПАТ "IЗМЗУ".
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 попереднього звітного періоду
До складу ПАТ "IЗМЗУ" входять наступнi структурнi вiддiли: - аппарату управлiння, транспортна дiльниця, - ремонтно-енергетична дiльниця, - дiльниця капремонту, - вiддiл
технiчного контролю, - виробничий вiддiл, - механо-складський цех №1, механо-складський цех
№2, - заготiвельно-зварювальна дiльниця, - iнструмантальна дiльниця, - експериментальна
дiльниця, - господарська служба, - охорона сторожова.
Управлiння Товариством здiйснюють вiдповiдно до Кодексу корпоративного управлiння. Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства. Наглядова рада вiдповiдає за загальне
керiвництво та контролює дiяльнiсть виконавчого органу. Виконавчий орган Товариства Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Правлiння в складi посадових осiб
пiдзвiтне Наглядовiй радi та Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдальна за
перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв товариство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi у порiвняннi з попереднiм звiтним
роком не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
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чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 192
- робiтникiв основного виробництва - вiдрядникiв - 74 осiб;
- робiтникiв допомiжного виробництва - погодинникiв - 63 осiб,
- керiвникiв, спецiалiстiв, iнженерно-технiчних працiвникiв - 55 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв в еквiвалентi повної зайнятостi -120 осiб. Середня чисельнiсть
-позаштатних працiвникiв (осiб) - 6;- за сумiсництвом (осiб) - 1. Чисельнiсть працiвникiв, якi
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 172 осiб.
Для оплати працi Товариство самостiйно розробляє форми i системи оплати працi,
тарифнi сiтки та схеми посадових окладiв, умови запровадження та розмiри надбавок, доплат,
премiй та iнших компенсацiйних i гарантiйних виплат з дотриманням норм i гарантiй,
передбачених законодавством та Угодою i встановлюється в колективному договорi.
Фонд оплати працi за 2013 рiк склав - 2764,7 тис.грн. Середньомiсячна зарплата на
одного штатного працiвника склала 1166 грн. Вiдповiдно до Закону України вiд 26.12.2012 р. №
5515-VI "Про Державний бюджет України на 2012 рiк" на ПАТ "IЗМЗУ" введена мiнiмальна
заробiтна плата з 1 сiчня 2013 року в розмiрi 1147 грн., з 1 грудня 2013 року - 1218 грн. Тариф
робiтника першого розряду основного виробництва склав на годину - 7,07 грн, шостого розряду 12,08 грн. Масового скорочення чисельностi працiвникiв не проводилось.
Кадрова програма Емiтента. На пiдприємствi основним завданням в умовах економічної
нестабiльностi є збереження кадрового потенцiалу: квалiфiкованих iнженерно-технiчних
працiвникiв та робiтникiв провiдних машинобудiвних професiй, якi складають бiльше 50 %,
здiйснюється пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв на виробництвi. На
пiдприємствi працює 55 осiб iнженерно-технiчних працiвникiв, з вищою освiтою 22 особи, з них
6 жiнок.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПАТ "IЗМЗУ" не входить до об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Пiдприємство не має спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та
установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки
вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облiк здiйснюється згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський
облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-ХIV та Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика пiдприємства будується з використанням принципiв
бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi викладених в Концептуальнiй основi фiнансової
звiтностi МСФЗ.
Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Амортизацiя всiх груп
основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйним методом.
Вартiсть об'єктiв основних засобiв (МНМА)строк використання яких бiльше одного
року та вартiсть яких не перевищує 2500 гривень списується на витрати звiтного перiоду.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) i бiблiотечних фондiв
нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. На
дату балансу основнi засоби оцiнюються за найменшою з двох оцiнок: балансова вартiсть або
сума очiкуваного вiдшкодування.
Облiк нематерiальних активiв ведеться по кожному об'єкту нематерiальних активiв.
Амортизацiя нематерiального активу нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу зi
строком корисного використання, який визначається при вводi його в експлуатацiю.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнається їх найменування. Для визначення
собiвартостi, вiдповiдно до п.21 МСБО 2 "Запаси" використовується метод середньозваженої
собівартості.
В балансi дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, визнється по чистiй
вартостi, що дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних
боргiв.
Зобов'язання (обов'язок чи вiдповiдальнiсть дiяти певним чином) визнається лише тодi,
коли актив отриманий, або коли пiдприємство має безвiдмовну угоду придбати актив.
Для облiку активiв капiталу та зобов'язань використовується план рахункiв згiдно
Iнструкцiї використання плану рахункiв бухгалтерського облiку. Визнаються доходи та витрати
за методом нарахування. Нарахування податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi
вiдображається у тому перiодi, за який складається фiнансова звiтнiсть. Використовується на
Пiдприємствi форми i системи оплати працi вiдповiдно до умов, передбачених вiдповiдними
положеннями та колективним договором пiдприємства.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок
продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі
обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни,
суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
ПАТ "IЗМЗУ" пропонує споживачам великий вибiр
допомiжного зварювального
устаткування, пальникiв, товарiв широкого вжитку. Пiдприємство виготовляє також продукцiю
на замовлення споживачiв, видержуючи необхiднi технiчнi характеристики, за цiнами по
домовленостi. Основнi види дiяльностi:
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I. Механiчне зварювальне устаткування.
1. Обертачi зварювальнi:
• унiверсальнi вантажопiдйомнiстю вiд 63 до 3125 кг;
• горизонтальнi вонатажопiдйомнiстю вiд 800 до 6250 кг;
• роликовi вантажопiдйомнiстю вiд 10000 до 40000 кг.
2. Установку для зварювання кiльцевих швiв вантажопiдйомнiстю 63 i 125 кг.
3. Колони для зварювальних автоматiв i напiвавтоматiв.
4. Столи зварювальника неповоротнi з вентилятором i без вентилятора.
II Пальники для напiвавтоматичного електродугового зварювання рiзних моделей з
струмом вiд 100 до 500 А i зварювальним дротом дiаметром вiд 0,6 до 3,5 мм.
Послуги iншим органiзацiям та населенню:
• транспортнi; будiвельнi; водопостачання; розпилювання деревини; надання в оренду
примiщень i iн
• Основнi покупцi продукцiї ПАТ "IЗМЗУ"
ТзОВ "Елмiд-Техно", Росiйська Федерацiя
ТзОВ СП "Стан-Комплект", ЄДРПОУ 22916099, Україна
ТзОВ" Саммiт", ЄДРПОУ 30581004, Україна
ТзОВ "Контакт СВ", ЄДРПОУ 31017742, Україна
ПрАТ "Донецьксталь-Металургiйний завод", ЄДРПОУ 30939178, Україна
Основнi постачальники матерiалiв, доля яких складає не менше 5%
ТОВ "Яхонт ЛТД", ЄДРПОУ 21762903, Україна, Перетворювач частоти
ТОВ "Метал Холдинг Львiв", ЄДРПОУ 33286209, Україна, Чорний метал рiзного
асортименту
ТзОВ "Ольга", ЄДРПОУ 23462996, Україна, Кольоровий метал рiзного асортименту
ТзОВ "Торговий дiм "Си Ди Ай Груп", ЄДРПОУ 38082928, Україна, Канал КНСР 3,3 та
4,8
Основними конкурентами аналогової продукцiї зварювального устаткування є Швейцарiя,
Нiмеччина i Китай.
Постачання матерiалами та комплектуючими доступне однак, рiст цiн на чорнi i кольоровi
метали призводить до зростання вартостi виробiв.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Протягом останнiх п'яти рокiв вибуло основних активiв на суму 789,0 тис. грн. та
придбано (виготовлено) на суму 1882,0 тис.грн. На 2014 р. ПАТ "IЗМЗУ" планує зробити
iнвестицiї у модернiзацiю наявних машин та обладнання.
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
Привочини з членами наглядової ради або членами виконавчого органу не укладалися на
протязi 2013 року.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби емiтента пiдтримуються у робочому станi. За необхiднiстю проводяться
поточнi ремонти будiвель, споруд, машин, обладнання та профiлактичнi роботи по iншим
основним засобам. Основнi засоби розташованi за мiсцезнаходженням пiдприємства. Детально
розгорнуто iнформацiя, щодо складу вартостi, нарахованої амортизацiї, ступеня використання
обладнання, надходжень та вибуття основних засобiв наведена у Примiтках до фiнансової
звiтностi, iнформацiї про основнi засоби (за залишковою вартiстю).
Пiдприємство щорiчно сплачує збори за забруднення навколишнього середовища через
викиди у атмосферу забруднюючих речовин вiд стацiонарних джерел, розмiщення вiдходiв.
Планiв капiтального будiвництва пiдприємство немає. Фiнансування вiдбувається за
рахунок власних оборотних коштiв. Прогнознi дати та очiкуване зростання виробничих
потужностей не розраховувались.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Значно впливає на дiяльнiсть пiдприємства неплатоспроможнiсть замовникiв.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Штрафних санкцiї (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства у
звiтному роцi Товариство сплачувало у сумi 42,0 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок коштiв, отриманих вiд
замовникiв, покупцiв за реалiзацiю товарiв, робiт та послуг. В 2013 р кредитiв банкiв товариство
не отримувало. Використовуються власнi джерела фiнансування дiяльностi, тенденцiй до змiн
джерел фiнансування немає.
Структура капiталу у 2013 року становила : - власний капiтал - 7913,0 тис.грн.; зобов'язання - 1106,0 тис.грн.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всi укладенi договори за 2013 рiк виконанi.
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)
Основнi напрямки дiяльностi емiтента:
1.Збiльшення обсягiв виробництва товарної продукцiї до 14000 тис. грн.;
2. Розширення номенклатури продукцiї за рахунок замовлень споживачiв;
3. Запровадження передових технологiчних процесiв для покращення якостi та
конкурентоспроможностi продукцiї;
4. Залучення власних коштiв вiд чистого прибутку на капiтальнi iнвестицiї;
5. Зниження собiвартостi продукцiї за рахунок удосконалення виробництва;
6. Розширення ринкiв збуту на Українi та в країнах СНД.
Опис iстотних фактiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Емiтента в майбутньому:

23

збiльшення цiн на сировину та енергоносiї, своєчасне вiдшкодування ПДВ.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Продукцiя пiдприємства виробляється згiдно iз розробленими i затвердженими на
пiдприємствi технiчними завданнями з дотриманням санiтарних норм i правил, засобiв пожежної
i особистої безпеки, радiацiйної безпеки. За своїми властивостями продукцiя вiдповiдає
розробленим ТУ. Якiсть продукцiї контролюється ВТК i лабораторiєю на вiдповiднiсть ТУ.
На розробку технiчної документацiї на виробництво нових виробiв витрачено 121,0
тис.грн.
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його
посадові особи (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
У звiтному 2013 роцi Товариство брало участь в судових процесах, виступаючи в якостi
Позивача.
08.07.2013 р. Товариством було подано позов проти ТзОВ "Лiгнiт". Змiст даних позовних
вимог полягав у стягненнi заборгованостi, пенi та процентiв за договором оренди транспортного
засобу. Розмiр позовних вимогстановив 22948,73 грн. 17.07.2013 р. Господарським судом
Закрпатської областi було винесено ухвалу про порушення провадження у справi. 08.08.2013 р.
Господарським судом Закарпатської областi було прийнято рiшення, яким суд вирiшив:1. Позов
задовольнити повнiстю. 2. Стягнути з ТзОВ "Лiгнiт" загальну суму 22518,54 грн. та суму
судового збору в розмiрi 1720,50 грн. 09.10.2013 р. на пiдставi постанови Львiвського
апеляцiйного господарського суду рiшення Господарського суду Закарпатської областi набрало
законної сили. 14.11.2013 р. Господарським судом Закарпатської областi був виданий наказ про
примусове виконання рiшення вiд 08.08.2013 р.
25.02.2013 р. Товариством було подано позов проти фiзичної особи-пiдприємця Шоваг
Михайло Федоровича. Змiст позовних вимог полягав у стягненнi грошових коштiв за не
виконаним договором купiвлi-продажу. Розмiр позовних вимог становив 30000,00 грн.
22.03.2013 р. Господарським судом Закарпатської областi було винесено ухвалу про порушення
провадження у справi. 10.04.2013 р. Господарським судом Закарпатської областi було прийнято
рiшення, яким суд вирiшив: 1. Позов задовольнити повнiстю.2. Стягнути з фiзичної особипiдприємця Шоваг Михайло Федорович суму 30000,00 грн. заборгованостi за договором купiвлiпродажу, а також суму судового збору 1720,50 грн. 23.04.2013 р. рiшення Господарського суду
набрало законної сили. 23.04.2013 р. судом був виданий наказ про примусове виконання рiшення
Господарського суду Закарпатської областi.
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
У 2013 р. по фiнансовiй дiяльностi пiдприємство має прибуток в сумi 303 тис.грн.
Незвичайних та виняткових подiй у фiнансово-господарскiй дiяльностi Товариства, якi б суттєво
вплинули на розмiр доходу вiд операцiйної дiяльностi у звiтному роцi не вiдбувалось.
Процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi ц.п. товариство не випускало, тому
сертифiкати облiгацiй не замовляло i не видавало.

XIV. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську
діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів

1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
(тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
3 270
3 230
1 512
1 497
1 413
1 358
109
121
236
254
0

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 270
3 230
0
Основних засобів орендованих немає.

Основні засоби,
всього (тис. грн.)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
3 270
3 230
1 512
1 497
1 413
1 358
109
121
236
254

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
3 270

0
0
0
0
3 230

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
7 913
7 610
(тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)
861
861
Скоригований статутний капітал
861
861
(тис.грн.)
Опис
Збiльшення вартостi чистих активiв за рахунок прибутку 303,0 тис.грн.
Висновок Зменшення собiвартостi та пiдвищення рентабельностi за рахунок зменшення
загальновиробничих витрат
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3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн.)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
1 106
X
X
X
1 106
X
X
Iншi зобов`язання складаються з iнших довгострокових
зобов`язань; з кредиторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги; з поточних зобов`язань за розрахунками з одержаних
авансiв, зi страхування, з оплати працi; з iнших поточних
зобов`язань.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п

1
1

2

Основні види
продукції

2
Машини й апарати
неелектричнi для
паяння м'яким i
твердим припоєм
або зварювання, їх
частини
Частини
обладнання та
апаратури

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
од.вим.)
3
5396

4
8182,3

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
90,8

у натуральній
формі (фізична
од.вим.)
6
5382

825,8

9,2

31520

у грошовій формі
(тис.грн.)

34150

Обсяг реалізованої продукції

7
8496,1

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
8
91

841,1

9

у грошовій формі
(тис.грн.)

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
Склад витрат
1
2
1 Матерiальнi затрати
2 Витрати на оплату працi
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи
4 Амортизацiя
5 Iншi операцiйнi витрати

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
3
50,91
28,13
10,02
2,94
8,00

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2011
1
0
2
2012
1
0
3
2013
1
0
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Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала
X
загальні збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (запишіть)
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах
(за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
X
припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття
X
рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть) Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
5
1
0
3
2
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть) Iнших комiтетiв не створено
Інше (запишіть) Iнших комiтетiв не створено

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X

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
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Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)

X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або
X
не було обрано нового члена
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 6
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
Виконав
до
збори
Наглядов
чий
компетенції
акціонер
а рада
орган
жодного
ів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
так
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання членів правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання голови наглядової
так
ні
ні
ні
ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови та членів
так
ні
ні
ні
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
ні
так
ні
ні
членів правління
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Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення
про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність
між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?
(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган (правління)
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв регулюється згідно
Інше (запишіть)
Статті 12 Статуту ПАТ "IЗМЗУ" (в новій редакції)
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформа
Публікується у
Документи
Копії
Інформація
ція
пресі,
надаються докумен розміщуєть
розповс оприлюднюється
для
тів
ся на
юджуєть
в
ознайомлен надають
власній
ся на
загальнодоступній
ня
ся на
інтернетзагальни
інформаційній
безпосеред
запит
сторінці

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які володіють
10 відсотків та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного товариства

х зборах

базі даних
НКЦПФР про
ринок цінних
паперів

ньо в
акціонерно
му
товаристві

акціонер
а

акціонерно
го
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку?
(так/ні) 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
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Правління або директор
Інше (запишіть)
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Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше (запишіть) Iршавська ДПА Закарпатської областi
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного
управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть): За рахунок власних коштiв
X
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
X
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?
(так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом
останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття: 24.04.2012; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Оприлюднено на Загальних зборах акцiонерiв та на дошцi об'яв.
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:
немає
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XXVІІI. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
ПП "АУДИТ"
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
20432138
облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
м. Мукачево, пл. Миру 19/1
аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про
0037, 15.12.2005
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
Реєстраційний номер 98/0027,
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
серія А, номер 000201, дата
реєстру аудиторських фірм, які можуть
видачі 26.01.2001, строк дії
проводити аудиторські перевірки
04.11.2015
професійних учасників ринку цінних паперів
Звітний період, за який проведений аудит
2013
фінансової звітності
Думка аудитора
умовно-позитивна

XXIX. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
Приватне пiдприємство
аудитора - фізичної особи - підприємця)
"АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
20432138
облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
м. Мукачево, пл. Миру 19/1
аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про
0037, 15.12.2005
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
Реєстраційний номер 98/0027,
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
серія А, номер 000201, дата
реєстру аудиторських фірм, які можуть
видачі 26.01.2001, строк дії
проводити аудиторські перевірки
04.11.2015
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Ільницький
завод механічного зварювального устаткування"
станом на 01 січня 2014 року
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПАТ "Ільницький завод механічного
зварювального устаткування"
Загальним зборам акціонерів
Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку України
Основні відомості про ПАТ "Ільницький завод механічного зварювального
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устаткування":
Повне найменування
Публічне акціонерне товариство “Ільницький завод механічного зварювального устаткування”
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Тип Товариства
Публічне
Код за ЄДРПОУ
00222203
Місцезнаходження
Україна, Закарпатська обл., Іршавський район, с. Ільниця, вул. Радянська, б. 3
Телефон-факс
8 (03144)2-11-36
Найменування банку, в якому відкритий поточний рахунок
АТ «УкрСиббанк» МФО 351005
п/р 26003405181100 в UAH
Види діяльності за КВЕД
28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального
призначення;
25.62 Механічне оброблення металевих виробів,
28.49 Виробництво інших верстатів,
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення,
36.00 Забір очищення та постачання води,
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.
Ліцензія
Ліцензія Серія АГ № 579684 видана 07 травня 2013 року Закарпатською обласною державною
адміністрацією на централізоване водопостачання
Зберігачі цінних паперів
ТОВ «Комекс – Фінанс»

Середня кількість працівників
197
Кількість акціонерів
610
Останні збори акціонерів
18.04.2013
Голова правління
Лендел Ю.Ю.
Головний бухгалтер
Пензеник О.І.
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
“Ільницький завод механічного зварювального устаткування”, (код ЄДРПОУ 00222203,
Закарпатська область, Іршавський район, с. Ільниця вул. Радянська, б. 3 зареєстроване
Іршавською районною державною адміністрацією Закарпатської області 12.10.1994 р.), що
додається, яка складається з Балансу станом на 31 грудня 2013 року та відповідних звітів про
фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією
датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток,
включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на
МСФЗ (надалі разом – «фінансова звітність»).
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, була підготовлена
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ). Товариство
перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2013 року відповідно
до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової
звітності».
Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням
описаної у примітці концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на
застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно
з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці.
Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить
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суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання 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 стосовно сум та розкритті у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання 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 складанні аудиторського висновку (звіту) аудитори керувалися наступним
законодавством України, а саме:
Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 року № 3125-XII із
змінами і доповненнями;
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України “Про
затвердження положення щодо підготовки Аудиторських висновків, які подаються
до державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації
емітентами та професійними учасниками фондового ринку” від 19.12.2006 р. №
1528; та рішення від 31.01.2008 р. за № 69;
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України “Про
розкриття інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій
місцевої позики)” від 29.09.2011 р. № 1360;
Рішення НКЦПФРУ «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що
подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі
документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів
цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів
інститутів спільного інвестування)» від 08.10.2013 р. № 2187;
Роз’ясненням від 03.04.2012 р., затверджені рішенням № 3 НКЦПФР «Про порядок
застосування Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами
цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням
Комісії від 29.09.2011 N 1360»;

Вимогою Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України та Закону України
"Про акціонерні товариства";
Вимогою Закону України № 996-ХІV від 16.07.1999 р. “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні” із змінами та доповненнями внесеними до Закону
України;
Вимогами Міжнародних стандартів аудиту.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
Характеристика концептуальної основи фінансової звітності ПАТ у 2013 році
Як показав аналіз, концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився
31.12.2013 р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи
розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським
персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик,
які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого
повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р., а також обмеження
застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів
згідно МСБО 1 «Подання фінансової звітності».
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
В ході аудиту ми не мали можливості спостерігати за проведенням інвентаризації активів
ПАТ “Ільницький завод механічного зварювального устаткування” станом на кінець 31 грудня
2013 року чи на іншу дату, у зв’язку з чим не можемо висловити безумовно-позитивну думку
відносно всіх показників фінансової звітності Товариства. Однак, відмічене обмеження має
незначний вплив на річну фінансову звітність і на стан справ в цілому.
Умовно-позитивна думка аудитора
На нашу думку, за винятком впливу питання про яке йдеться у попередньому параграфі,
фінансова звітність справедливо й достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає
фінансовий стан Товариства на 31.12.2013 р., а також результат його діяльності та рух
грошових коштів за 2013 рік, згідно з вимогами чинного законодавства України, нормативноправовими актами щодо ведення обліку та Облікової політики Товариства.
Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено
відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Звіт про інші правові та регулятивні вимоги
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій
місцевої позики), затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку 08.10.2013 р. № 2187.
Проведений аудит надає можливість навести більш детальну інформацію щодо емітента
цінних паперів (Товариства, що перевірялось) та щодо розкриття інформації про активи,
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зобов’язання, капітал, доходи та витрати Товариства.
Кількість учасників: Засновником акціонерного Товариства є держава в особі
Закарпатського регіонального відділення Фонду державного майна України в Закарпатській
області та трудовий колектив підприємства.
Для здійснення аудиторської перевірки використовувались наступні документи:
Статутні документи;
Фінансова звітність за 2013 рік;
Головна книга за 2013 рік;
Регістри аналітичного та синтетичного обліку за 2013 рік.
Перевірка проводилась вибірковим методом.
За результатами перевірки аудитори вважають за необхідне зазначити наступне:
Фінансова звітність за 2013 рік складена у відповідності до Міжнародних
стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку:
МСБО 1 “Подання фінансової звітності”;
МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів";
МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”;
МСБО 10 “Події після звітного періоду”;
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".
Облікова політика по ПАТ “Ільницький завод механічного зварювального
устаткування” була затверджена наказом по Товариству № 2а від 12.01.2012 р.
Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але на
підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру,
згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та
зобов'язання наявні.
Фінансові звіти Товариства містять статті, склад і зміст яких визначено відповідно до
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансова звітність щодо принципів її
підготовки, визнання і розкриття її елементів в цілому відповідає вимогам МСФЗ, МСБО та
обраної облікової політики. Фінансова звітність Товариства складена з припущенням
подальшого безперервного функціонування в національній валюті України – гривні.
Відображені у фінансовій звітності суми активів, зобов’язань, власного капіталу,
результатів діяльності в цілому відповідають даним бухгалтерського обліку, справедливо та
достовірно відображають фінансовий стан Товариства згідно з визначеною Концептуальною
основою.
При веденні бухгалтерського обліку та підготовці фінансових звітів товариство
дотримується принципів автономності, безперервної діяльності, періодичності, фактичної
собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення,
послідовності, обачності, єдиного грошового вимірника. Форма ведення бухгалтерського
обліку – журнально-ордерна.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВІВ

ПАТ “Ільницький завод механічного зварювального устаткування”
Облік основних засобів та нематеріальних активів.
При аналізі активів Товариства за звітний період спостерігається їх збільшення на 34,0
тис. грн., в структурі активів необоротні активи займають 36,09 %, це говорить про досить
низьку мобільність майна Товариства.
Відображення надходження, вибуття основних засобів відповідає Стандарту 16
“Основні засоби”. Підприємство має на балансі власні основні засоби. Перед складанням
річної фінансової звітності було проведено інвентаризацію основних засобів станом на
01.01.2014 р. (наказ № 110 від 30.12.2013 р.).
Підприємство застосовувало норми і методи нарахування амортизації основних засобів
передбачені прямолінійним методом.
Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до МСБО 38
“Нематеріальні активи”. Первісна вартість нематеріальних активів збільшилась за 2013 рік на
11,0 тис. грн. та станом на 31.12.2013 р. складає 37,0 тис. грн.
Облік фінансових інвестицій
Станом на 31.12.2013 року на балансових рахунках підприємства фінансових
вкладень у статутні капітали інших підприємств не рахується. Купівля, продаж цінних
паперів інших підприємств за звітний період не відбувалась.
Облік оборотних активів та розрахунків
Вартість оборотних активів Товариства зменшилася за звітний період на
229,0 тис. грн., в основному за рахунок зменшення дебіторська заборгованість.
Визнання та первісна оцінка придбання, вибуття запасів протягом звітного періоду,
оцінка запасів на дату балансу проводилася у відповідності з вимогами МСБО 2 “Запаси”.
Придбання запасів ведеться по первісній вартості, вибуття за методом середньо
зважувальної собівартості запасів.
Перед складанням річної фінансової звітності була проведена інвентаризація запасів.
Облік розрахунків з дебіторами ведеться відповідно до МСБО 39 “Фінансові
інструменти: визнання та оцінка”.
Станом на 31.12.2013 року було проведено інвентаризацію сум дебіторської
заборгованості.
На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій
звітності ПАТ “Ільницький завод механічного зварювального утстаткуавання”, відповідно до
встановлених вимог чинного законодавства України.
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
ПАТ ”ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ"
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Визнання, облік та оцінка зобов’язань здійснюється відповідно до вимог МСБО 1
"Подання фінансової звітності" та МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні
активи", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання",
МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".
Станом на 31.12.2013 р. було проведено інвентаризацію кредиторської заборгованості.
Поточна заборгованість за звітний період зменшилась на 565,0 тис. грн. і станом на
31.12.2013 р. дорівнює 1106,0 тис. грн.
Слід відмітити, що Товариство не створює резерв відпусток, як того вимагає МСБО 37
"Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи" для забезпечення виплат персоналу,
тобто відпускних у майбутніх періодах.
На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань подано в фінансовій
звітності ПАТ “Ільницький завод механічного зварювального устаткування” відповідно до
встановлених вимог чинного законодавства України.
Облік іпотечних облігацій
Іпотечних облігацій Товариство не випускало, а також зобов’язань за борговими та
іпотечними цінними паперами немає.
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

ПАТ “Ільницький завод механічного зварювального устаткування”
Зміст статей Балансу щодо власного капіталу, Товариства відповідає вимогам МСБО 1
"Подання фінансової звітності".
Станом на 31.12.2013 р. власний капітал складає 7913,0 тис. грн., в тому числі:
статутний капітал – 861,0 тис. грн.;
резервний капітал – 132,0 тис. грн.,
нерозподілений прибуток – 6920,0 тис. грн., який складається з:
- нерозподіленого прибутку – 303,0 тис. грн.
- дооцінки основних засобів – 4536,0 тис. грн.
- фонду розвитку виробництва – 2040,0 тис. грн.
- фонду соціальних потреб – 41,0 тис. грн.
На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал, подано в фінансовій
звітності товариства, відповідно до вимог чинного законодавства та вимог МФСЗ
«Фінансові інструменти: розкриття» та МФСЗ № 9 «Фінансові інструменти».
ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА
Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2013 р. становить 7913,0
тис. грн., та відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435ІV.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЛАТУ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПІТАЛУ) У
ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ТЕРМІНИ

Статутний капітал Товариства становить 861045,00 грн., який поділено на 172209
простих іменних акцій номінальною вартістю 5,00 грн. кожна.
Статутний капітал товариства на звітну дату повністю сплачений.
Розміщення простих іменних акцій станом на 31.12.2013 р. зареєстровано:
● юридичні особи – 1 власник, який володіє 1103 акціями на суму 5515,00 грн., що
складає 0,6405 % Статутного капіталу.
● фізичні особи – 609 власників, які володіють 171106 акціями на суму 855530,00 грн.,
що складає 99,3595 % Статутного капіталу.
Випуск акцій Публічного акціонерного товариства “Ільницький завод механічного
зварювального устаткування” зареєстровано 04.05.2011 року за № 18/07/1/11 Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку України.
Товариство випускає цінні папери у вигляді простих іменних акцій в бездокументарній
формі з видачею глобального сертифікату на випуск акцій.
Національним депозитарієм України 14.06.2012 р. ПАТ “Ільницький завод механічного
зварювального устаткування” внесено до реєстру кодів цінних паперві з присвоєнням коду
(ISIN) – UA 4000121123
В бухгалтерському обліку на звітну дату розмір Статутного капіталу відображено
правильно.
Стан корпоративного управління
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі
внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було
отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи
корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства»
та вимогам Статуту.
Статутом Товариства передбачено наступні органи управління:
Вищий орган Товариства – загальні збори акціонерів;
Рада Товариства – Наглядова рада;
Виконавчий орган – правління Товариства.
Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною
комісією.
В Товаристві протягом 2013 року служба внутрішнього аудиту не була створена.
Облік доходів і фінансових результатів
Визнання доходів у бухгалтерському обліку відображається в момент збільшення
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активів або зменшення зобов’язань згідно критеріїв визнання доходів МСБО 18 «Дохід».
В рядку 2000 “Чистий дохід від реалізації продукції” “Звіту про фінансові результати”
за 2013 рік відображено дохід від реалізації товарів, послуг в сумі 9429,0 тис. грн.
Прибуток підприємства за звітний період склав 303,0 тис. грн.
Наростаючим підсумком з початку діяльності підприємства нерозподілений прибуток
дорівнює 6920,0 тис. грн.
Відповідність фінансової звітності вимогам національних нормативних
документів
Товариством використовуються МСФЗ, які діяли на 31.12.2013 р.
Дана фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), які прийняті Радою з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (далі – РМСБО), та Тлумачень, які були випущенні Комітетом з
тлумачень Міжнародної фінансової звітності (далі – КТМФЗ).
Датою переходу Товариства на МСФЗ є 01.01.2012 р., тому це перший комплект
фінансової звітності, який повністю відповідає вимогам МСФЗ.
Висловлення думки щодо іншої інформації, відповідно до вимог
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1360 від 29.09.2011 р.
Аналіз показав, що суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до
Комісії разом з фінансовою звітністю (враховано вимоги МСА 720 "Відповідальність аудитора
щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність")
не виявлено.
Особлива інформація
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЇ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ТА МОЖУТЬ
ВПЛИНУТИ НА ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ТОВАРИСТВА ТА ПРИЗВЕСТИ ДО ЗНАЧНОЇ ЗМІНИ
ВАРТОСТІ ЙОГО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ВИЗНАЧЕНИХ Ч. 1 СТ. 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА
ФОНДОВИЙ РИНОК" ВІД 23.02.2006 Р. №3480-IV
№ п/п
Перелік подій, що могли вплинути на фінансово-господарський стан ПАТ “Ільницький
завод механічного зварювального устаткування”
Відомості про наявність подій у звітному періоді
1
Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного
капіталу

не було
2
Прийняття рішення про викуп власних акцій
не було
3
Факти лістінгу/делістінгу цінних паперів на фондовій біржі
не було
4
Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента.
не було
5
Зміна складу посадових осіб
не було
6
Зміна власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
не було
7
Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
не було
8
Рішення вищого органу емітента про зміни розміру статутного капіталу
не було
9
Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію
не було
10
Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента
не було
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Виконання значних правочинів
В ході аудиту встановлено, що за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року вчинення
значних правочинів (на суму десять і більше відсотків вартості активів Товариства) не
здійснювалося.
Оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства
Основна відповідальність за запобігання та виявлення шахрайства покладається на
управлінський персонал Товариства.
Аудиторами здійснено ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення
фінансової звітності внаслідок шахрайства (згідно з положеннями МСА 240 "Відповідальність
аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності"). Суттєвих викривлень в
фінансовій звітності за 2013-й рік не виявлено.
Основні відомості про аудиторську фірму:
Аудиторська фірма “АУДИТ”;
Свідоцтво Аудиторської палати України № 0037 про внесення до Реєстру суб’єктів
аудиторської діяльності затверджене Рішенням Аудиторської палати України №98
від 26 січня 2001 року, термін дії до 04 листопада 2015 року;
Кілару Юлія Олександрівна, Серія А № 000201 від 17.02.1994 р.;
Свідоцтво Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості №0001 від
24.09.2009 р.;
89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру 19/1;
тел. 5-41-16, тел./факс 4-49-91.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Договір на проведення аудиту від 03.02.2014 р. № 2
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:
Аудит проведений в період з 28.02.2014 р. по 19.03.2014 р.

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Iльницький завод механiчного
зварювального устаткування"

КОДИ

Територія
Закарпатська область, с.Iльниця
Організаційноправова форма
господарювання
Вид економічної
Виробництво інших машин і устатковання
діяльності
загального призначення, н.в.і.у.
Середня кількість працівників: 197
Адреса, телефон: 90130 с.Iльниця, вул. Радянська, 3, (03144)2-11-36
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

09.01.2014
00222203
2121984501

за КОПФГ

234

за КВЕД

28.29

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 p.

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос

Код
рядка
2
1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017

Форма №1
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4
18
26
(8)
0
3 270
11 539
( 8 269 )
0
0
(0)

25
37
( 12 )
0
3 230
11 573
( 8 343 )
0
0
(0)
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1801001
На дату
переходу на
МСФЗ
5
15
21
(6)
0
2 806
10 910
( 8 104 )
0
0
(0)

Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1020
1021
1022

0
0
(0)

0
0
(0)

0
0
(0)

1030

0

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

0

1090
1095

0
3 288

0
3 255

0
2 821

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

4 503
1 869
1 290
1 285
59
0
0
0

5 179
2 090
2 134
951
4
0
0
0

4 526
2 528
1 077
781
140
0
0
0

1125

825

274

703

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

314
41
0
0
0
127
0
4
1
3
0
0

140
75
0
0
0
55
0
13
0
13
0
0

243
0
0
0
0
1
0
4
0
4
0
0

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття
Баланс

1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
179
5 993

0
0
0
28
5 764

0
0
0
23
5 500

1200

0

0

0

1300

9 281

9 019

8 321

На кінець
звітного
періоду
4

На дату
переходу на
МСФЗ
5

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

861
0
0
0
0
0
132
6 617
(0)
(0)
0
7 610

861
0
0
0
0
0
132
6 920
(0)
(0)
0
7 913

861
0
0
0
0
0
82
6 076
(0)
(0)
0
7 019

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
500
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
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Інвестиційні контракти
1535
0
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
0
Усього за розділом II
1595
0
0
500
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
0
Векселі видані
1605
0
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
0
товари, роботи, послуги
1615
204
388
255
розрахунками з бюджетом
1620
46
32
39
у тому числі з податку на прибуток
1621
16
6
0
розрахунками зі страхування
1625
94
82
62
розрахунками з оплати праці
1630
196
186
154
одержаними авансами
1635
1 072
291
289
розрахунками з учасниками
1640
0
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
59
127
3
Усього за розділом IІІ
1695
1 671
1 106
802
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами
1700
0
0
0
вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного
1800
0
0
0
фонду
Баланс
1900
9 281
9 019
8 321
Примітки: Станом на 31.12.2013 року товариство мало основних засобiв на 3230 тис грн. за залишковою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду склала 274 тис. грн. Власний капiтал складає 7913 тис.грн., статутний капiтал - 861 тис. грн., резервний капiтал
- 132 тис. грн.
Керівник

Лендел Юрiй Юрiйович

Головний бухгалтер

Пензеник Олег Iванович

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Iльницький завод механiчного
зварювального устаткування"

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

КОДИ
Дата
01.01.2014
за ЄДРПОУ
00222203
І. Фінансові результати
1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
Код
За звітний
період
рядка
період
попереднього
року
2
3
4
2000
9429
11124
2010
0
0
2011
0
0
2012
(0)
(0)
2013
0
0
2014
0
0
2050
( 7762 )
( 8983 )
2070
(0)
(0)
2090

1667

2141

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
485

0
0
0
330

2121

0

0

2122

0

0

2130
2150
2180

( 1305 )
( 256 )
( 241 )

( 1380 )
( 176 )
( 161 )

2181

0

0

2182

0

0
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Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік
Форма №2

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Стаття

2190

350

754

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

(0)
0
0
101
0
(0)
(0)
(8)
0

(0)
0
0
62
0
( 61 )
(0)
(2)
0

2290

443

753

2295
2300

(0)
-140

(0)
-162

2305

0

0

2350

303

591

2355
(0)
II. Сукупний дохід
Код
рядка

За звітний
період

(0)
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

1
2
3
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
0
0
підприємств
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
303
591
III. Елементи операційних витрат
За аналогічний
Код
За звітний
період
Назва статті
рядка
період
попереднього
року

1

2
3
4
Матеріальні затрати
2500
4971
6035
Витрати на оплату праці
2505
2748
2959
Відрахування на соціальні заходи
2510
978
1072
Амортизація
2515
287
280
Інші операційні витрати
2520
780
890
Разом
2550
9764
11236
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
За аналогічний
Код
За звітний
період
Назва статті
рядка
період
попереднього
року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
172209
172209
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
172209
172209
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
1,75949
3,43188
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
1,75949
3,43188
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0
0
Примітки: Сума чистого прибутку за 2013 р. склала 303 тис.грн.
Середньорiчна та скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй за звiтний перiод склала 172209 шт. Чистий прибуток на одну просту акцiю за
звiтний перiод склав 1,75949 грн. за попереднiй 3,43188 грн.
Керівник

Лендел Юрiй Юрiйович

Головний бухгалтер

Пензеник Олег Iванович
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Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький
завод механiчного зварювального
устаткування"

Дата

КОДИ
01.01.2014

за ЄДРПОУ

00222203

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану

Код
рядка
2

За 2013 рік
Форма №3
Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

9 975
244
244
0
0
290
8

11 484
310
310
0
0
1 072
147

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
72
0
0
0
370

0
84
0
0
0
196

3100
3105
3110
3115
3116
3117

( 6 409 )
( 2 415 )
( 1 112 )
( 624 )
( 176 )
( 30 )

( 7 325 )
( 2 658 )
( 1 215 )
( 848 )
( 357 )
( 46 )

вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик

3118
3135
3140
3145

( 418 )
( 140 )
( 120 )
(0)

( 445 )
( 314 )
(1)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 195 )
-56

(0)
( 232 )
700

3200
3205

0
80

0
88

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 115 )
(0)
(0)

(0)
( 227 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-35

(0)
-139

3300
3305

0
217

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350

(0)
( 117 )

(0)
( 500 )
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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
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
( 61 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
100
-561
Чистий рух коштів за звітний період
3400
9
0
Залишок коштів на початок року
3405
4
4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
13
4
Примітки: Рух грошових коштiв у 2013 по пiдприємству здiйснювався у результатi операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової дiяльностi.
Керівник

Лендел Юрiй Юрiйович

Головний бухгалтер

Пензеник Олег Iванович

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Iльницький завод
механiчного зварювального устаткування"

Дата

КОДИ
01.01.2014

за ЄДРПОУ

00222203

Звіт про власний капітал
За 2013 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок
року
Чистий прибуток (збиток) за звітний
період
Інший сукупний дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства

2
4000
4005

3
861
0

4
0
0

5
0
0

6
132
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
6 617
0

4010
4090
4095

0
0
861

0
0
0

0
0
0

0
0
132

4100

0

0

0

4110

0

0

4111
4112

0
0

4113
4114

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
7 610
0

0
0
6 617

0
0
0

0
0
0

0
0
7 610

0

303

0

0

303

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210
4215

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Сума чистого прибутку на створення
4220
0
0
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
4225
0
0
заохочення
Внески учасників:
4240
0
0
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
4245
0
0
Вилучення капіталу:
4260
0
0
Викуп акцій
Перепродаж викуплених акцій
4265
0
0
Анулювання викуплених акцій
4270
0
0
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій
4280
0
0
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої
4291
0
0
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
4295
0
0
Залишок на кінець року
4300
861
0
Примітки: Власний капiтал товариства на кiнець звiтного перiоду склав 7913 тис. грн.
Керівник

Лендел Юрiй Юрiйович

Головний бухгалтер

Пензеник Олег Iванович

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
132

303
6 920

0
0

0
0

303
7 913

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ільницький завод механічного
зварювального устаткування»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2013 РІК
(тис. грн.)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Публічне Акціонерне Товариство «Ільницький завод механічного зварювального устаткування»
(далі «Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України.
Товариство було зареєстроване розпорядженням Іршавської районної державної адміністрації
Закарпатської області від 12.10.1994 р.

Дані щодо складу акціонерів:
На 31 грудня 2013 року загальна чисельність акціонерів – 610 осіб
Дані щодо складу акціонерів:
Відсоток володіння
Усього – належить юридичним особам (осіб) –
0.6405
%
Фізичні особи (осіб) – громадяни України) 99,3595 %
______________________________________________________
Усього

100,00% СК

Товариство безпосередньо здійснює такі основні види фінансово-господарської діяльності:
28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у;
25.62 Механічне оброблення металевих виробів,
28.49 Виробництво інших верстатів,
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення,
36.00 Забір очищення та постачання води,
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.
Юридична адреса Товариства - Україна, Закарпатська обл., Іршавський район, с. Ільниця, вул.
Радянська, буд. 3.
Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1
січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання
міжнародних стандартів фінансової звітності».
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що
закінчується 31 грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства
складатиметься відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень
міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з
тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та
діяли на дату складання фінансової звітності.
МСФЗ 1 вимагає від Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхідний
баланс згідно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення
обліку за МСФЗ. Відповідно до МСФЗ 1, Товариства які застосовують у 2013 році,
вхідний баланс буде датований 01 січня 2012 року, що є початком першого
порівняльного періоду, для включення у фінансову звітність. Відповідно до МСФЗ 1,
Товариство використовує однакову облікову політику при складанні фінансової
звітності згідно МСФЗ та протягом усіх періодів, представлених у першій повній
фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика повинна відповідати всім
стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фінансової звітності за
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МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013 року).
3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ
Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки –
Відшкодування активів, що лежать у основі відстрочений податків»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів
фінансової звітності» - «Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній,
які вперше використовують МСФЗ»;
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» «вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання».
Влив на фінансову звітність прийнятих стандартів.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» - «Відстрочені податки –
Відшкодування активів, що лежать у основі відстрочений податків»;
Правка стосується механізму визначення відстроченого податку щодо
інвестиційної нерухомості, яка переоцінюється за справедливою вартістю. Правка діє
для річних звітів, починаючи з 1 січня 2012 р. та після цієї дати. Правка не вплинула на
фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів
фінансової звітності» - «Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній,
які вперше використовують МСФЗ».
Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинна поновити надання
фінансової звітності відповідно до МСФЗ, після того, як її функціональна валюта
перестає бути схильною до гіперінфляції. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1
липня 2011р та після цієї дати. Правка не вплинула на фінансове положення, фінансові
результати або інформацію, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» «вдосконалення вимог щодо розкриття інформації про припинення визнання».
Правка вимагає розкриття додаткової інформації про фінансові активи, які було
передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливість користувачам
фінансової звітності зрозуміти характер взаємозв’язку активів, визнання яких не
припинялося, і відповідних їм зобов’язань. Крім цього, з метою надання користувачам
фінансової звітності можливість оцінити характер участі Товариства у таких активах, та
ризики, які зв’язані з цими активами, правкою передбачено розкриття інформації об
активах, участь у яких продовжується, але визнання у фінансової звітності припинено.
Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 липня 2011 р. та після цієї дати. Правка не
вплинула на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває
Товариство.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Фінансова звітність: представленні інформації» «Представлення статей іншого сукупного доходу»
Правки до МСФЗ (IAS) 1 змінюють групування статей, які надаються у складі
іншого сукупного доходу. Статті, які можуть бути перекласифіковані до складу
прибутків або збитків у певний момент у майбутньому (наприклад, чисті витрати або
доходи по фінансовим активам, які є у наявності для продажу), повинні приводитися
окремо від статей, які ніколи не будуть пере класифіковані (наприклад, переоцінка землі
та будинків). Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фінансове
положення або фінансові результати діяльності Товариства. Правка діє для річних
звітів, починаючи з 1 липня 2012р та після цієї дати, та буде використана у першій
фінансовій звітності Товариства, яку буде складено після того, як вона набере чинності.
МСФЗ (IAS) 19 «Винагороди робітникам» (у новій редакції).
Рада по МСФЗ випустила декілька правок к МСФЗ (IAS) 19. Ці правки або
фундаментально змінюють (наприклад, виключення механізму коридору та поняття
доходності активів плану, яка очікується), або роз’яснюють, або змінюють визначення.
Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013 р. та після цієї дати. Правка не
вплине на фінансове положення, фінансові результати або інформацію, яку розкриває
Товариство.

МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні підприємства» (у
редакції 2011року).
У результаті опублікування МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спільну діяльність»
та МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших Товариствах»
МСФЗ (IAS) 28 отримав нову назву «Інвестиції у асоційовані Товариства та спільні
підприємства» та тепер містить інформацію про використання методу пайової участі не
тільки по відношенню до інвестицій у асоційовані Товариства, але також і по
відношенню до спільних підприємств. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня
2013р. Правка не вплине на фінансове положення, фінансові результати або
інформацію, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IAS) 32 «Взаємозалік фінансових активів та фінансових
зобов’язань».
Правки дають роз’яснення поняттю «у теперішній час мають юридичне право, яке
закріплене, на здійснення взаємозаліку». Правка діє для річних звітів, починаючи з 1
січня 2014 р. та не вплине на фінансове положення та фінансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, які надані державою».
Відповідно до цих правок Товариства, які використовують МСФЗ у перше,
повинні використовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облік державних субсидій та
розкриття інформації про державну допомогу» перспективно по відношенню до
державних позик, які мають місце на дату переходу на МСФЗ. Завдяки цьому
виключенню Товариства, які у перше використовують МСФЗ, будуть звільнені від
ретроспективної оцінки наданих позик по ставці нижче ринкової. Правка діє для річних
звітів, починаючи з 1 січня 2013р та не вплине на фінансове положення та фінансовий
результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття інформації – взаємозалік фінансових
активів та зобов’язань»
Відповідно до цих правок Товариство зобов’язана розкривати інформацію про
права на здійснення взаємозаліку та відповідних договорів (наприклад, договір на
надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачі матимуть інформацію, яка
буде корисною для оцінки впливу договорів про взаємозаліки на фінансове положення
Товариства. Правка діє для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013 р. та не вплине на
фінансове положення та фінансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка»
МСФЗ (IFRS) 9 використовується по відношенню до класифікації та оцінки
фінансових активі та зобов’язань. Обов’язкове використання інших норм МСФЗ (IFRS)
9 було перенесено на 1 січня 2015 року. Товариство оцінить вплив цього стандарту на
суми у фінансової звітності у поєднанні з іншими етапами проекту після їх публікації.
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФЗ (IAS) 27
«Окрема фінансова звітність».
МСФЗ (IFRS) 10 замінює ту частину МСФЗ (IAS) 27 «Консолідована та окрема
фінансова звітність», у якій розглядався облік у консолідованій фінансовій звітності.
Стандарт також розглядає питання, які раніше розглядалися у Інтерпретації ПКІ-12
«Консолідація – Товариства спеціального призначення». МСФЗ (IFRS) 10 передбачає
єдину модель контролю, яка використовується по відношенню до всіх компаній,
включаючи Товариства спеціального призначення. Правка діє для річних звітів,
починаючи з 1 січня 2013 р. та не вплине на фінансове положення та фінансовий
результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 11 «Погодження про спільну діяльність».
МСФЗ (IFRS) 11 заміняє МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спільній діяльності» та
Інтерпретацію ПКІ-13 «Товариства, які спільно контролюються – немонетарні внески
учасників». МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливість обліку компаній, що спільно
контролюються, методом пропорційної консолідації. Замість цього Товариства, які
спільно контролюються, які задовольняють визначенню спільних підприємств,
обліковуються за допомогою методу пайової участі. Стандарт вступає в дію для річних
звітів, починаючи з 1 січня 2013 р. та після цієї дати та не вплине на фінансове
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положення та фінансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших
Товариствах».
МСФЗ (IFRS) 12 містить всі вимоги до розкриття інформації, які раніше
передбачалися МСФЗ (IAS) 27 у частині консолідованої фінансової звітності, а також
всі вимоги, які раніше містилися у МСФО (IAS) 31 та МСФЗ (IAS) 28. Також введено
низку нових вимог до розкриття інформації. Стандарт вступає в дію для річних звітів,
починаючи з 1 січня 2013 р. та після цієї дати та не вплине на фінансове положення та
фінансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості».
МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандарті всі вказівки щодо оцінки
справедливої вартості відповідно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить зміни в те,
коли Товариство зобов’язане використовувати справедливу вартість, а надає вказівки
відносно оцінки справедливої вартості відповідно до МСФЗ, коли використання
справедливої вартості вимагається або не заперечується. На цей час Товариство оцінює
вплив використання стандарту на фінансове положення та фінансові результати його
діяльності. Стандарт вступає в дію для річних звітів, починаючи з 1 січня 2013 р. та
після цієї дати.
Інтерпретація IFRIC 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі експлуатації
родовища, що розробляється відкритим способом». Інтерпретація використовується
відносно звітних періодів, які починаються з 1 січня 2013 р. та після цієї дати. Ця
інтерпретація не вплине на фінансову звітність Товариства.
«Щорічні вдосконалення МСФЗ» (травень 2012 р.)
Перелічені нижче вдосконалення не вплинуть на фінансову звітність
Товариства:
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності»
Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати
МСФЗ у минулому та вирішило, або зобов’язана знову складати звітність відповідно до
МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не
використовується другий раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати
фінансову звітність так, як би воно ніколи не припиняло використовувати МСФЗ.
МСФЗ (IAS) 1 «Представлення фінансової звітності».
Це вдосконалення роз’яснює різницю між додатковою порівняльною
інформацією, яка надається на добровільній основі, і мінімумом необхідної
порівняльної інформації. Як правило, мінімально необхідною інформацією є
інформація за попередній період.
МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»
Це вдосконалення роз’яснює, що основні запасні частини та допоміжне
обладнання, які задовольняють визначенню основних засобів, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: надання інформації».
Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який відноситься до
виплат на користь акціонерів, обліковується у відповідності з МСФЗ (IAS) 12 «Податок
на прибуток».
МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність».
Це вдосконалення приводить у відповідність вимоги по відношенню розкриття
у проміжній фінансовій звітності інформації про загальні суми активів сегменту з
вимогами по відношенню з розкриттям у ній інформації про зобов’язання сегменту.
Всі перелічені вдосконалення вступають у дію по відношенню до річних
звітних періодів, які починаються 1 січня 2013 р. або після цієї дати.
4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основні засоби
Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у
звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати,
необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням

накопиченої амортизації і збитків від знецінення.
Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну
частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх
здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які
не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про
сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.
Сума, що амортизується, – це первинна вартість об'єкту основних засобів або
переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна
вартість активу – це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент
від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття,
якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходитиметься в
кінці свого терміну корисного використання.
Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується,
впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням
прямолінійного методу. Гірничі активи та обладнання із вмістом дорогоцінних металів
— за виробничим методом.
Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування
амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких
змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна
облікової оцінки.
Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації
об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і
балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.
Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в
рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням
накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення.
Амортизація
нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних
активів. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації
аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках
відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників.
Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього
використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від
списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і
балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент
списання.
Знецінення основних засобів і нематеріальних активів
Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової
вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату. В разі виявлення
будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу
для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити
відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість
генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив.
Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і
нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення як
мінімум щорік і при виявленні будь-яких ознак можливого знецінення.
Відшкодована вартість визначається як більша із справедливої вартості активу за
вирахуванням витрат на реалізацію і експлуатаційної цінності. При оцінці
експлуатаційної цінності, очікувані майбутні потоки грошових коштів дисконтуються
до приведеної вартості з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що
відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі і ризиків, властивих даному
активу, відносно яких оцінка майбутніх грошових потоків не коректувалася.
Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється
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нижчою за його балансову вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої
одиниці) зменшується до відшкодованої вартості. Збитки від знецінення відразу
відображаються в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується
за оціненою вартістю. В цьому випадку збиток від знецінення враховується як
зменшення резерву по переоцінці.
У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова
вартість активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті
нової оцінки його відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не
перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби по цьому активу
(генеруючій одиниці) не був відображений збиток від знецінення в попередні роки.
Відновлення збитку від знецінення відразу ж відображається в прибутках і збитках, за
винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку
відновлення збитку від знецінення враховується як збільшення резерву по переоцінці.
Необоротні активи, які утримуються для продажу
Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу
оцінюються по найменшій вартості — або балансовій вартості, або справедливій
вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для
продажу не підлягають амортизації.
Грошові кошти
Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у
банках, а також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців.
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному
визнанні за справедливою вартістю
Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або
конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого,
ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому
можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної
для врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і
невизначеності, супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з
використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити
поточний зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних
грошових потоків.
З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року Товариством
створено резерв для забезпечення оплати відпусток. Сума забезпечення нараховується
щомісяця в розмірі 8.33% від фактично нарахованої заробітної плати працівникам. В
кінці кожного року проводиться інвентаризація невикористаних відпусток та розміру
резерву
для забезпечення оплати відпусток і, при необхідності, проводиться
коригування розміру резерву для забезпечення оплати відпусток.
Запаси
Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені
для використання у виробництві готової продукції. Запаси відображаються за
найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації. Собівартість
розраховується з використанням методу середньозваженої собівартості.
Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного

та відстроченого податку.
Поточний податок
Сума поточного податку визначається виходячи з величини
оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від
прибутку, відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів
або витрат, що підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в
інші періоди, а також виключає статті, які взагалі не підлягають оподаткуванню або
вирахуванню для цілей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на
прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених
законодавством, що набрали чинності на звітну дату.
Відстрочений податок
Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між
балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та
відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку
оподатковуваного прибутку. Відкладені податкові зобов'язання, як правило,
відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені
податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови
високої ймовірності отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього
для використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов'язання не
відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов'язані з гудвілом або
виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод
(крім угод по об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на
бухгалтерський прибуток.
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на
кінець кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в
майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового
використання цих активів, більш не є високою.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток
розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового
законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали
чинності на звітну дату, які імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу
або погашення зобов'язання. Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів
відображає податкові наслідки намірів Товариства (станом на звітну дату) у відношенні
способів відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов'язань.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності
згорнуто, якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і
зобов'язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим
самим податковим органом, і Товариство має намір здійснити взаємозалік поточних
податкових активів і зобов'язань.
Поточний та відстрочений податки за період
Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім
випадків, коли вони відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до складу
іншого сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок
також визнається в іншому сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі
відповідно.
Пенсійні зобов’язання
Державний пенсійний план з визначеними внесками - Товариство
здійснює внески в Державний пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати
кожного працівника. Витрати Товариства за такими внесками включені до статті
«Відрахування ня соціальні заходи». Дана сума включається до витрат того періоду,
коли вони фактично понесені.
Визнання доходів
67

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди,
отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за
продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за
вирахуванням повернень продукції покупцями, знижок та за вирахуванням податку на
додану вартість (ПДВ).
Реалізація продукції
Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених
нижче умов:
● Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням
продукцією;
● Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з
правом володіння, і не контролює продану продукцію;
● Сума доходів може бути достовірно визначена;
● Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією;
● Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно
визначені.
Надання послуг
Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно
визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією,
надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть
бути достовірно визначені.
Перерахунок іноземної валюти
Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті
України — гривні по курсу Національного банку України на дату операції. Монетарні
активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по курсу
Національного банку України на звітну дату. Всі курсові різниці включаються у звіт про
прибутки і збитки.
Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної собівартості в
іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на дату
первісної операції.
Інформація за сегментами
Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів надається в
розрізі збуту продукції Товариства в Україні та на експорт. До сегментних доходів
відносяться доходи від реалізації продукціі, до сегментних витрат — собівартість
реалізованої продукції та витрати на збут. Сегментні активи включають дебіторську
заборгованість за поставлену продукцію. Сегментні зобов'язання включають аванси,
одержані від покупців продукції.
Умовні зобов’язання та активи
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі
зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих
випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є
незначною.
5. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ І ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ОЦІНКАХ

Істотні судження в процесі застосування облікової політики
У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило
певні професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають
найбільш істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед
іншого, включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою
діяльність на безперервній основі.
Основні

джерела

невизначеності

оцінок

-

Нижче

наведені

ключові

припущення щодо майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на
кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих
коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного
фінансового року.
(а)

Строки корисного використання основних засобів

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від
професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними
активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до
уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови
праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або
оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.
(в)

Відстрочені податкові активи

Податковий кодекс України, а саме розділ його III, який втупив в дію з
01.04.2011 року, суттєво змінив податкові закони і ставки оподаткування. Суми і
терміни сторнування тимчасових різниць залежать від прийняття істотних суджень
керівництва Товариства на підставі оцінки майбутньої облікової та податкової вартості
основних засобів.
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових
збитків в тій мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок
якого можливо буде реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття
істотного професійного судження при визначенні суми відстрочених податкових
активів, які можна визнати, на основі очікуваного терміну і рівня оподатковуваних
прибутків з урахуванням стратегії майбутнього податкового планування.
ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
Виручка від реалізації за 2013 рік, що закінчилися 31 грудня 2013 року, були представлені
наступним чином:
Виручка
Виручка від реалізації продукції
Виручка інша
Всього

Рік, що закінчився
31 грудня 2013 р.
9429
586
10015

СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ
Собівартість від реалізації за 2013 рік, що закінчилися 31 грудня 2013 року, були представлені
наступним чином:
Рік, що закінчився
31 грудня 2013 р.
Собівартість реалізованої продукції
7762
Всього
7762
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати за 2013 рік, що закінчилися 31 грудня 2013 року, були представлені
наступним чином:
Рік, що закінчився
31 грудня 2013 р.
Заробітна плата та відповідні нарахування
842
Амортизація
57
Послуги банку
43
Професійні послуги
97
Товаро-матеріальні цінності
42
Податки та збори
72
Інші
152
69

Всього

1305

ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут за 2013 рік, що закінчилися 31 грудня 2013 року, були представлені наступним
чином:
Рік, що закінчився
31 грудня 2013 р.
Заробітна плата та відповідні нарахування
151
Амортизація
3
Професійні послуги
95
Товаро-матеріальні цінності
4
Інші
3
Всього
256
ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
Інші операційні доходи та витрати за 2013 рік, що закінчилися 31 грудня 2013 року, були
представлені наступним чином:
Рік, що закінчився
Витрати
31 грудня 2013 р.
Собівартість реалізованих виробничих запасів
100
Втрати від курсової різниці
55
Штрафи, пені
42
Інші витрати
44
Всього
241
11. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
(нараховані відсотки за кредит)
12. ІНШІ ВИТРАТИ
Списання необоротних активів

8

13. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА 2013 РІК
НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК СТАНОМ НА 31.12.2013 р.
В тому числі:
Фонд розвитку виробництва – 2040
Дооцінка основних засобів – 4536
Нерозподілений прибуток
- 303
Фонд соціальних потреб
- 41

303
6920

ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня 2013 року основні засоби Товариства були представлені наступним чином
(залишкова вартість):
Незавершене будівництво
Основні засоби, балансова вартість
Всього

31 грудня 2013 р.
115
3115
3230

У наступній таблиці надано рух основних засобів за період, що закінчився 31 грудня 2013 року.

Групи основних
засобів

Залишок на початок
року

первісна
(переоцінен
а) вартість

Надійшло
за рік

Переоцінка
(дооцінка +,

Нарахов Втрат
ана
и від

Вибуло за рік

Інші зміни за
рік

Залишок на кінець
року

у тому числі
одержані за
передані в
фінансовою
оперативну
орендою
оренду

знос
первісної
первісна (пе
(переоціне
зносу реоцінена) знос
ної)
вартість
вартості

1
Будинки, споруди та
передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)
Інші основні засоби
Малоцінні необоротні
активи
Разом

3

4

4005
5865
354

2548
4751
303

21
448

16
284

217
10910

202
8104

5
134
471

6

7

8

38

9
2012
38

69
1
59
9
743

10

11

первісної
первісна
(переоцін
(переоціне
зносу
знос
еної)
на)
вартості
вартість
12
13
14
15

79
172
11

4139
6298
423

2627
4885
314
16
295

6

6

15

1

2

22
502

71
115

71
115

1
278

1

2

155
11539

132
8269

81
165
10

4172
6278
429

2675
4920
308

1
16

19
528

15
290

11
284

147
11573

135
8343

2013
Будинки, споруди та
передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)
Інші основні засоби
Малоцінні необоротні
активи
Разом

4139
6298
423

2627
4885
314

66
114
22

33

33

134
16
3

130
16
2

22
502

16
295

50

24
8

21
8

155
11539

132
8269

252

218

210

71

первісна
первісна
(переоціне
(переоцін
знос
знос
на)
ена)
вартість
вартість
16
17
18
19

ЗАПАСИ
Станом на 31 грудня 2013 року запаси Товариства були представлені наступним чином:
31 грудня 2013 р.
1833
2134
955
257
5179

Сировина, матеріали, напівфабрикати
Незавершене виробництво
Товари, готова продукція
Інші запаси
Всього
ПОТОЧНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Станом на 31 грудня 2013 року поточні податкові активи Товариства були представлені
наступним чином:
31 грудня 2013 р.
ПДВ до повернення
75
Всього дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
75
Станом на 31 грудня 2013 року поточні податкові зобов’язання Товариства були представлені
наступним чином:
31 грудня 2013 р.
Земельний податок
5
Зобов'язання по іншим податкам
27
Всього поточні податкові зобов'язання
32

17. КАПІТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО
Станом на 31 грудня 2013 року статутний капітал Товариства становить 861045,00
грн.
18. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Станом на 31 грудня 2013 року торгівельна та інша кредиторська заборгованість
були представлені наступним чином:
Кредиторська заборгованість
Заборгованість постачальникам за сировину, матеріали, послуги
Інша кредиторська заборгованість
Всього

31 грудня 2013 року
388
127
515

19. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНІ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2013 року передплати отримані та інші короткострокові
зобов’язання були представлені наступним чином:
Кредиторська заборгованість
Передплати отримані
Кредиторська заборгованість перед бюджетом
Кредиторська заборгованість по страхуванню
Кредиторська заборгованість по заробітній платі
Всього

31 грудня 2013 року
291
32
82
186
591

20. Характеристика ризиків та політика управління ризиками керівництвом
Товариства
20.1 Ризики, пов’язані з загальними умовами господарської діяльності
Економіці України властиві певні риси ринку, що розвивається.
Ризики умов господарської діяльності пов’язані з непередбачуваністю реформ
уряду, змінами у законодавстві, що регулює діяльність підприємств, наявністю (на
даний час – відсутністю) пільг для суб’єктів господарювання, які здійснюють
діяльність у виробничій сфері.
Ризик системи оподаткування
73

Існуюче податкове та України та (особливо) практика їх застосування припускає
різні міркування, а отже, часто призводить до суперечок, а також постійно змінюється.
Практика діяльності Товариства свідчить про реальну можливість нарахування
податкових зобов’язань з боку Державної податкової служби, і складність оскарження
цих зобов’язань у суді.
Податкові перевірки можуть охоплювати документи і події за 3 календарних роки,
отже, у майбутні роки можуть виникнути донарахування зобов’язань за податками та
нові санкції.
20.2 Фінансові ризики
Кредитний ризик
Основними фінансовими активами Товариства є дебіторська заборгованість та
грошові кошти.
Товариство піддається ризику того, що замовник може не оплатити або не
виконати свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результаті призведе до
збитків Товариства. Товариство здійснює жорсткий контроль над своєю дебіторською
заборгованістю.
Ризик ліквідності
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх
настання. Позиція ліквідності Товариства ретельно контролюється, для чого
управлінський персонал використовує процес детального бюджетування та прогнозу
грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних засобів для виконання
своїх платіжних зобов'язань.
Ризик судових рішень не на користь Товариства
В процесі звичайної діяльності Товариство не є об’єктом судових справ.
За оцінками управлінського персоналу Товариства можливі позови не можуть
спричинити суттєвого впливу на фінансовий стан Товариства і на результати його
діяльності, оскільки вважає, що існує висока вірогідність не доведення можливих
суперечок до судових справ.
20.3. Ризик зменшення вартості чистих активів та управління капіталом
Керівництво Товариства здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на
зростання рівня рентабельності (у даному випадку – подолання збитковості діяльності)
за рахунок оптимізації структури заборгованості таким чином, щоб забезпечити
безперервність діяльності. Керівництво Товариства аналізує динаміку складових
власного капіталу та вживає заходи для зменшення ризику подальшого «проїдання»
капіталу.

Інша інформація – суттєві події
21.1. Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та могли
вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни
вартості його капіталу, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок»
№
з/п

Перелік подій, що могли вплинути на фінансово-господарський стан
Товариства

1.

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує
25% статутного капіталу
Прийняття рішення про викуп власних акцій
Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного
капіталу
Зміна складу посадових осіб Товариства
Зміна власників, яким належать 10 і більше відсотків акцій Товариства
Рішення Товариства про утворення, припинення його філій, представництв
Рішення вищого органу Товариства про зміни розміру статутного капіталу
Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його
санацію
Рішення вищого органу Товариства або суду про припинення або
банкрутство Товариства
Інші важливі події

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Відомості про
наявність подій
у 2013 році
не було
не було
не було
не було
не було
не було
не було
не було
не було
не було

Інформація про події, що відбулись у Товаристві після звітної дати до дати
затвердження фінансового звіту до випуску
№
з/п

Перелік подій,
що відбулись після звітної дати

Відомості про наявність подій у 2013 р.
відображено у
фінансовому звіті

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Визнання дебітора Товариства банкрутом
Отримання інформації про значне зниження
вартості запасів на звітну дату
Розгляд судової справи, що підтверджує наявність у
Товариства поточного зобов’язання на звітну дату
Прийняття рішення про суттєву реорганізацію
підприємства
Знищення значної частини активів внаслідок
стихійного лиха
Значні зміни у вартості активів Товариства після
звітної дати
Оголошення дивідендів

не було
не було

не відображено
у звіті,
розкрито у
примітках
не було
не було

не було

не було

не було

не було

не було

не було

не було

не було

не було

не було

23. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Після 31 грудня 2013 року до дати затвердження керівництвом фінансової
звітності не відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.
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