Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Процiв Зiновiй Степанович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

29.04.2015
Дата

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

Публiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський арматурний завод"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство

1.3. Код за ЄДРПОУ

00218271

1.4. Місцезнаходження

76014 Iвано-Франкiвська область д/н Iвано-Франкiвськ Коновальця, 229

1.5. Міжміський код, телефон та факс

(0342) 775360; 775366 (0342) 775360; 775366

1.6. Електронна поштова адреса

mail@ifaz.com.ua

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

2. Річна інформація опублікована у

78 Бюлетень Цiннi папери України

номер та найменування офіційного друкованого видання

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет

http://ifaz.com.ua/

29.04.2015
Дата
30.04.2015
Дата
30.04.2015
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 відсотків 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
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 включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку (у разі
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)
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33. Примітки: У складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутнi:
- iнформацiя про органи управлiння, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством;
- вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, оскiльки в звiтному перiодi таких
подiй не виникало;
- iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, оскiльки у емiтента таку посаду не введено;
- iнформацiя про рейтингове агенство, оскiльки емiтент не проходив рейтингову оцiнку;
- iнформацiя про дивiденди, оскiльки за результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо
виплати дивiдендiв не приймалось;
- iнформацiя про облiгацiї, iншi цiннi папери та про похiднi цiннi папери емiтента емiтента,
оскiльки вони не випускались;

- iнформацiя про викуп власних акцiй, оскiльки вiдповiднi дiї в звiтному перiодi емiтентом не
проводились;
- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
- звiт про стан об'єкта нерухомостi, оскiльки емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківський арматурний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 11191200000000399
3. Дата проведення державної реєстрації
31.07.1995
4. Територія (область)
Iвано-Франкiвська область
5. Статутний капітал (грн.)
159831.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
0.000
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб.)
366
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.14 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ КРАНІВ І КЛАПАНІВ
22.29 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВИРОБІВ ІЗ ПЛАСТМАС
28.12 ВИРОБНИЦТВО ГІДРАВЛІЧНОГО ТА ПНЕВМАТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
10. Органи управління підприємства д/н
11. Банки, що обслуговують емітента :
1) Найменування банку (філії,
Івано-Франківська філія АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК"
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку

336882

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

Івано-Франківська філія АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК"

3) Поточний рахунок

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

26008004210612

336882
д/н

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

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

1

2

3

4

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки

№54.14.26

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)
5

26.02.2014

Територiальне управлiння Держгірпромнагляду України по
iвано-Франкiвськiй областi

17.11.2014

Мiнiстерство енергетики та вугільної промисловості України 01.11.2017

07.07.2011

Державний комітет України з питань контролю за
наркотиками

31.03.2016

РОСС
UА.МН04.В00678

14.12.2010

Держстандарт Росiї, сертифiкацiйний центр АНО НТЦ
"Технопрогрес"

13.12.2015

Проектування, розробка та виробництво арматури для
ядерної, нафтогазової і енергетичної промисловості

UA 2271108

11.01.2013

BUREAU VERITAS Certification

11.01.2016

Арматура трубопровідна промислова: засувки клинові з
висувним шпинделем

UA1.078.0089108-14 01.09.2014

Мінеконом розвитку і торгівлі України, СЦ "СЕРТАТОМ"

31.08.2016

Застосування машин. механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки - засувки клинові з висувним шпинделем ИА
11124 по ТУ У 29.1-00218271-022:2006

№ 17.13.26

06.02.2013

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ в Івано-Франківській області

. .

Застосування устаткування підвищеної небезпеки - засувки
клинові з висувним шпинделем по ТУ У
29.1-00218271-014:2005

№ 207.14.26

08.08.2014

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ в Івано-Франківській області

. .

Серiйний випуск затворiв дискових загальнопромислового
призначення

РОСС
UА.АГ03.В00853

20.06.2011

Держстандарт Росiї, сертифiкацiйний центр ТОВ "Альсена"

19.06.2016

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даної ліцнезії.

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даної ліцнезії.

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даної ліцнезії.

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даної ліцнезії.

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даної ліцнезії.

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даної ліцнезії.

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даної ліцнезії.

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даної ліцнезії.

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даної ліцнезії.

Виготовлення i поставка спецiальної i загальнопромислової
арматури, запасних частин для трубопровідної арматури,
розробка технологічної документації на ремонт арматури та
інжинірінгова підтримка АЕС в частині застосування та
ремонту трубопровідної армату

РШ-П 0.03.100-14

Придбання, зберiгання, перевезення, вiдпуск прекурсорiв

АВ № 585404

Серiйний випуск засувок і затворів зі сталі

26.02.2019

1

2

3

Арматура трубопровідна промислова: засувки клинові ИА
11165

UA1.078.0089111-14 01.09.2014

Арматура трубопровідна промислова: засувки клинові з
висувним шпинделем ЕУРИ 491625, ЕУРИ 491635

UA1.078.0087195-14 27.08.2014

Арматура трубопровідна промислова: засувки клинові з
висувним шпинделем

UA1.078.0087198-14 27.08.2014

Арматура трубопровідна промислова: затвори зворотні
поворотні сталеві

UA1.078.0089112-14 01.09.2014

Застосування устаткування підвищеної небезпеки - засувки
клинові з висувним шпинделем по ТУ У
29.1-00218271-005:2005

№ 208.14.26

Використання джерел іонізуючого випромінювання

ОВ 030086

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даної ліцнезії.

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даної ліцнезії.

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даної ліцнезії.

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даної ліцнезії.

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даної ліцнезії.

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даної ліцнезії.

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даного дозволу.

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даного дозволу.

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даної ліцнезії.

Опис

Прогнозується продовження терміну дії даної ліцнезії.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами

260629

Виконання робіт підвищеної небезпеки

2813.11.30-29.13.0

4

5

Мінеконом розвитку і торгівлі України, СЦ "СЕРТАТОМ"

31.08.2016

Мінеконом розвитку і торгівлі України, СЦ "СЕРТАТОМ"

26.08.2016

Мінеконом розвитку і торгівлі України, СЦ "СЕРТАТОМ"

26.08.2016

Мінеконом розвитку і торгівлі України, СЦ "СЕРТАТОМ"

31.08.2016

08.08.2014

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ в Івано-Франківській області

. .

22.10.2009

Західна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки
державного комітету ядерного регулювання України

22.10.2019

03.03.2009

Державне управління охорони навколишнього середовища в 03.03.2014
Івано-Франківській обл.

18.07.2011

Держаний комітет України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду

18.07.2016

Серiйний випуск клапанів герметичних вентиляційних

U А.АГ03.В00851

20.06.2011

Держстандарт Росiї, сертифiкацiйний центр ТОВ "Альсена"

19.06.2016

Надання освітніх послуг навчальними закладами

АВ № 363840

17.12.2007

Міністерство освіти і науки України

27.11.2012

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

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

Мiнiстерство машинобудування, вiйськово-промислового д/н
комплексу i конверсiї України
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

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

Місцезнаходження

д/н м. Київ д/н д/н д/н

0.000000000000

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

Усього

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)
0.000000000000

0.000000000000

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

Голова Правлiння (Генеральний директор)

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

СС 156515 14.11.1996 Івано-Франківським МУВС МВС

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Проців Зіновій Степанович
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1957

вища
27

ВАТ "ІФАЗ", Заступник Голови Наглядової Ради (Віце-Президент), Голова
Правління
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Правлiння

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

АЕ 29896 11.04.1996 Кіровським РВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Свеженець Наталія Євгенівна
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1955

вища
13

ПАТ «IФАЗ», заступник Генерального директора з питань економiки та
фiнансiв
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Правлiння

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

АН 010426 26.12.1997 Жовтневим РВ ДРУ в Дніпропетровській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Скрипка Олександр Петрович
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1960

вища
6

заступник Генерального директора з питань постачання та збуту ПАТ
«IФАЗ»
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Правлiння

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

СС 455572 13.03.1998 Івано-Франківським МУВС МВС

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Понюк Ярослав Іванович
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1960

виша
15

ПАТ "ІФАЗ", головний інженер
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Правлiння

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

СС 198176 05.02.1997 Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській
обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Вишиванюк Юрій Миколайович
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1954

вища
26

ПАТ "ІФАЗ", заступника генерального директора з питань якостi
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Правлiння

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

МС 15382 31.07.2004 Теребовлянським РВ УМВС в Тернопільській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Семенюк Юрiй Григорович
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1957

вища
14

ПАТ "ІФАЗ", начальник служби безпеки
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Голова Наглядової Ради

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

АЕ 69037 17.02.1997 Амур-Нижньодніпровським ДМУ УМВС
Дніпропетровської обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Фiлiппов Володимир Вiтольдович
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1968

вища
17

ПАТ «IФАЗ», Президент
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформацію про займані посади на інших підприємствах
особа не надала.

1) Посада

Член Наглядової Ради

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

СК 679965 31.10.1997 Києво-Святошинським РВ УМВС в Київській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Сiчевлюк Володимир Антонович
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1967

вища
20

директор ПрАТ «Юридична компанiя «Арсенал», Директор ПрАТ
«С.В.Т.А.»
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформацію про посади на інших підприємствах особа
не надала.

1) Посада

Член Наглядової Ради

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

АН 0069037 03.03.1998 Жовтневим РВС МВС м. Днiпропетровська

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Потьомкiн Костянтин Миколайович
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1960

вища
15

заступник директора по ЗЕД ТОВ «Спецпромтехнiка», з2012р - директор
ТОВ «НДI «Арматом»
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформацію про займані посади на інших підприємствах
особа не надала.

1) Посада

Член Наглядової Ради

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

АК 115100 13.03.1998 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Орiшака Любов Степанiвна
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1975

вища
15

головний фахiвець постачання трубопровiдної арматури, керiвник групи
продажу ТОВ «Енергокомплекс»
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) Посада

Член Правління / Головний бухгалтер

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

СС 507293 10.04.1998 Івано-Франківським МУВС МВС

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Константюк Ольга Володимирiвна
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1960

вища
13

ПАТ "ІФАЗ", Головний бухгалтер
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

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

СС 555048 27.05.1998 Івано-Франківським МУВС МВС

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Любiнець Ярослав Іванович
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1961

вища
17

ПАТ "ІФАЗ", начальник вiддiлу економiки та органiзацiї працi
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Правління

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

СС 685508 25.02.1998 Івано-Франківським МУВС МВС в
Івано-Франківській обл..

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Стецьків Мирослав Михайлович
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1960

вища
11

Протягом своєї діяльності обіймав на ВАТ "Івано-Франківський
арматурний завод" посаду начальника відділу технічного контролю, а з
28.09.2010р. і до моменту призначення - посаду технічного директора.
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.
1) Посада

Член Правління

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

СС 003132 30.11.1995 Івано-Франківським МУВС МВС в
Івано-Франківській обл.

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Біленький Микола Йосипович
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

1960

вища
11

Протягом своєї діяльності обіймав на ВАТ "Івано-Франківський
арматурний завод" посаду начальника виробничого відділу, а з 02.02.2009р. і
до моменту призначення - посаду начальника виробництва.
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посади на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

СС 604992 18.08.1998 Iвано-Франкiвським МУВС МВС в
Iвано-Франкiвськiй областi

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Дружинiна Галина Бронiславiвна
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

д/н

вища
38

Iншi посади, якi займала протягом своєї дiяльностi: з 1976р.- по теперiшнiй
час - начальник бюро ВЕ та ОП ПАТ «IФАЗ»
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформаціця про посади на інших підприємствах
відсутня.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

СС 553497 15.05.1998 Iвано-Франкiвським МУВС МВС в
Iвано-Франкiвськiй областi

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Булавiнець Ольга Василiвна
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

д/н

вища
5

Iншi посади, якi займала протягом своєї дiяльностi: з 2009р. по теперiшнiй
час – начальник бюро нормування ВЕ та ОП ПАТ «IФАЗ»
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформаціця про посади на інших підприємствах
відсутня.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

СС 669752 09.12.1998 Iвано-Франкiвським МУВС МВС в
Iвано-Франкiвськiй областi

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Кравчук Нiда Володимирiвна
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

д/н

вища
4

Iншi посади, якi займала протягом своєї дiяльностi: з 1981р. по теперiшнiй
час – бухгалтер ПАТ «IФАЗ»
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформаціця про посади на інших підприємствах
відсутня.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

СЕ 322822 16.02.2005 Iвано-Франкiвським МУВС МВС в
Iвано-Франкiвськiй областi

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Недоходюк Лiлiя Володимирiвна
особи або повне найменування
юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав
8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

д/н

вища
4

Iншi посади, якi займала протягом своєї дiяльностi: з 2005р. - по теперiшнiй
час - бухгалтер ПАТ «IФАЗ»
22.04.2014 на 3 роки

9) Опис
Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту та
внутрішніх документів емітента. Виплата винагороди в натуральній формі не здійснювалась. Особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Інформаціця про посади на інших підприємствах
відсутня.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1

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

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
що видав) або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
3

Голова Правлiння
(Генеральний директор)

Проців Зіновій Степанович СС 156515 14.11.1996
Івано-Франківським МУВС МВС

Член Правлiння

Скрипка Олександр
Петрович

Член Правлiння

Член Правлiння

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

СС 455572 13.03.1998
Івано-Франківським МУВС МВС

315

0.00985417387

315

0

0

0

СС 198176 05.02.1997
Івано-Франківським МВ УМВС в
Івано-Франківській обл.

3750

0.11731159367

3750

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

АЕ 69037 17.02.1997
Амур-Нижньодніпровським ДМУ
УМВС Дніпропетровської обл.

159820

4.99966370677

159820

0

0

0

6

0.00018769855

6

0

0

0

АН 0069037 03.03.1998 Жовтневим
РВС МВС м. Днiпропетровська

10

0.00031283092

10

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

Константюк Ольга
Володимирiвна

СС 507293 10.04.1998
Івано-Франківським МУВС МВС

315

0.00985417387

315

0

0

0

Любiнець Ярослав Іванович СС 555048 27.05.1998
Івано-Франківським МУВС МВС

210

0.00656944925

210

0

0

0

Стецьків Мирослав
Михайлович

315

0.00985417387

315

0

0

0

Біленький Микола
Йосипович

СС 685508 25.02.1998
Івано-Франківським МУВС МВС в
Івано-Франківській обл..

315

0.00985417387

315

0

0

0

Фiлiппов Володимир
Вiтольдович

Сiчевлюк Володимир
Антонович

Член Наглядової Ради

Потьомкiн Костянтин
Миколайович

Член Правління

9

0

Член Наглядової Ради

Член Правління

0

0

Понюк Ярослав Іванович

СК 679965 31.10.1997
Києво-Святошинським РВ УМВС в
Київській обл.

Орiшака Любов Степанiвна АК 115100 13.03.1998
Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС
України в Днiпропетровськiй обл.

СС 003132 30.11.1995
Івано-Франківським МУВС МВС в
Івано-Франківській обл.

0

8

0.00000000000

АН 010426 26.12.1997 Жовтневим
РВ ДРУ в Дніпропетровській обл.

315

7

0

Семенюк Юрiй Григорович МС 15382 31.07.2004
Теребовлянським РВ УМВС в
Тернопільській обл.

Голова Ревiзiйної комiсiї

6

АЕ 29896 11.04.1996 Кіровським
РВ ДМУ УМВС в
Дніпропетровській обл.

Свеженець Наталія
Євгенівна

Член Правлiння

Член Правління / Головний
бухгалтер

5

0.00985417387

Вишиванюк Юрій
Миколайович

Член Наглядової Ради

4

Кількість за видами акцій
Від загал.
кількості акцій ( у прості іменні прості на привілейо привілейо
відсотках )
пред'явника
вані
в. на
іменні
пред'явн

315

Член Правлiння

Голова Наглядової Ради

Кількість
акцій (штук)

0

1

2

Член Ревізійної комісії

Дружинiна Галина
Бронiславiвна

Член Ревізійної комісії
Член Ревізійної комісії
Член Ревізійної комісії

3

5

6

0

9

Булавiнець Ольга Василiвна СС 553497 15.05.1998
Iвано-Франкiвським МУВС МВС в
Iвано-Франкiвськiй областi

210

0.00656944925

210

0

0

0

315

0.00985417387

315

0

0

0

Недоходюк Лiлiя
Володимирiвна

65

0.00203340096

65

0

0

0

166171

5.19834262181

166171

СЕ 322822 16.02.2005
Iвано-Франкiвським МУВС МВС в
Iвано-Франкiвськiй областi

Усього

0

0

8

0.00656944925

СС 669752 09.12.1998
Iвано-Франкiвським МУВС МВС в
Iвано-Франкiвськiй областi

210

7

210

Кравчук Нiда
Володимирiвна

СС 604992 18.08.1998
Iвано-Франкiвським МУВС МВС в
Iвано-Франкiвськiй областi

4

0

0

0

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

Код за
ЄДРПОУ

ЗАТ "Енергомашiнвест"

30968855

ЗАТ "С.В.Т.А."

30968849

Кількість
Від загальної
акцій (штук) кількості акцій(%)

Місцезнаходження

01042 м. Київ Печерський район м.Київ
Бульвар Дружби народiв, 9

01042 м. Київ Печерський район м. Київ
Бульвар Дружби народiв, 9

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника

Прості
іменні

1199442

37.522254009319

1199442

0

0

0

1196052

37.416204328641

1196052

0

0

0

Кількість
Від загальної
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної Серія, номер дата видачі та найменування органу,
який видав паспорт
акцій (штук) кількості акцій(%)
особи

Усього

Кількість за видами акцій

0

2395494

0.000000000000

74.938458337961

Кількість за видами акцій

Прості
іменні
0

2395494

Прості на Привілейова Привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
0
0

0
0

0
0

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

Чергові
X

Позачергові

22.04.2014

84.450000000000

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1) Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.
2) Звiт Правлiння Товариства про дiяльнiсть у 2013 роцi.
3) Висновок Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2013 р.
4) Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
5) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства, звiту
Наглядової ради Товариства, висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства.
6) Затвердження рiчного балансу та звiту Товариства за 2013 р.
7) Розподiл прибутку Товариства за 2013 рiк.
8) Вiдкликання Наглядової ради Товариства.
9) Обрання Наглядової ради Товариства.
10) Вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11) Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12) Про поточну фiнансово-господарську ситуацiю у Товариствi та шляхи її вирiшення.
За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами вирiшено:
1) Звiт правлiння про дiяльнiсть Товариства у 2013 роцi та iнформацiю про основнi напрямки
дiяльностi на 2014 рiк прийняти до вiдома.
2) Висновок Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2013 роцi
прийняти до вiдома.
3) Звiт про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства у 2013 роцi прийняти до вiдома.
4) Роботу Правлiння Товариства, роботу Наглядової ради Товариства та Роботу Ревiзiйної комiсiї
Товариства у звiтному перiодi визнати задовiльною.
5) Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк.
6) Розподiл прибутку Товариства за 2013 рiк не здiйснювати, оскiльки Товариство в звiтному роцi
отримало збиток.
7) Вiдкликати з 22.04.2014 р. Наглядову раду Товариства у повному складi.
8) Обрати з 22.04.2014р. строком на 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у складi: Фiлiпов В.В.,
Сiчевлюк В.А., Потьомкiн К.М., Орiшака Л.С.
9) Затвердити умови договорiв (контрактiв), що будуть укладенi iз членами Наглядової ради, якi
були обранi на посаду на цих Зборах згiдно iз запропонованим проектом. Обрати Голову правлiння
Товариства Процiва З.С. особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з
членами Наглядової ради Товариства.
10) Вiдкликати з 22.04.2014р. Ревiзiйну комiсiю Товариства у повному складi.
11) Обрати з 22.04.2014 р. строком на 3 (три) роки Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi: Любiнець
Я.I., Дружинiна Г.Б., Булавiнець О.В., Кравчук Н.В., Недоходюк Л,В.
12) Прийняти до вiдома поточну фiнансово-господарську ситуацiю у Товариствi та запропонованi
шляхи її вирiшення.

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Код за ЄДРПОУ

30370711

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Місцезнаходження

01001 м. Київ д/н м.Київ вул.Грінченка, 3

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

д/н

Міжміський код та телефон

0442791074

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

д/н

. .

Факс

0442791074

Опис

Особа виконує функції центрального депозитарію у відповідності до
чинного законодавства.

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитраію цінних паперів

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

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фiрма
"IФ-аудит"

Код за ЄДРПОУ

22196268

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Місцезнаходження

76000 Iвано-Франкiвська область д/н Iвано-Франкiвськ П. Мирного, 8

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Міжміський код та телефон

(03422) 450-32

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

001060

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

15.12.2005

Факс

(03422) 450-32

Опис

Особа надає аудиторські послуги.

Вид діяльності

аудиторська діяльність

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
2

03.08.2010 23/09/1/10
Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

3

4

5

Iвано-Франкiвське
територiальне управлiння
ДКЦПФР

UA4000082325

Форма існування та Номінальна
Кількість
форма випуску
вартість
акцій (штук)
(грн.)
6

Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна iменнi
іменна

7

0.05

8

3196615

Загальна
Частка у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі (у
відсотках)
9

159830.75

10

100.000000
000000

Акції перебувають в обігу на внутрішньому вторинному організованому та неорганiзованому ринку ЦП. Лiстинг не проводився. Додаткові емісії в звітному періоді не
здійснювалися.

XI. ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Івано-Франкiвський арматурний завод створений 30 вересня 1971 року,
як державне пiдприємство i вiдносився до машинобудiвної галузi. На
пiдставi наказу Фонду державного майна України i рiшення Мiнiстерства
машинобудування, вiйськово-промислового комплексу та конверсiї
України вiд 29 грудня 1993 р. державне пiдприємство
"iвано-Франкiвський арматурний завод" перетворено у вiдкрите
акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про
корпоратизацiю державних пiдприємств вiд 15 червня 1993 року". 12
сiчня 1994 року ВАТ "iФАЗ" зареєстровано у iвано-Франкiвськiй мiськiй
Радi народних депутатiв i отримано "Свiдоцтво про державну реєстрацiю
господарського формування". Повна назва Товариства: вiдкрите
акцiонерне товариство "iвано-Франкiвський арматурний завод",
скорочена: ВАТ "iФАЗ". Статутний фонд Товариства становить 159,8 тис.
грн. i подiлений на 3196615 шт. простих iменних акцiй, номiнальною
вартiстю 0,05 грн. кожна. Першi збори акцiонерiв вiдбулися 27 квiтня
1995 року, на яких була обрана Рада Товариства, Ревiзiйна комiсiя та
члени Правлiння. Першими акцiонерами стали 1277 працiвникiв
Товариства. 31 липня 1995 року Товариство пройшло переєстрацiю в
iвано-Франкiвському мiськвиконкомi i отримало "Свiдоцтво про державну
реєстрацiю суб"єкта пiдприємницької дiяльностi", останнiй номер
запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР
11191200000000399.
За рішенням загальних зборів акціонерів від 15.04.2011р. на виконання
вимог Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від
17.09.2008р. змінено тип Товариства з Відкритого акціонерного
товариства на Публічне акціонерне товариство. У зв'язку з цим змінено
найменування Товариства з
Відкритого акціонерного товариства "Івано-Франківський арматурний
завод" на Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківський
арматурний завод".
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Організаціна структура емітента складається з таких пiдроздiлiв:
Цехи: - № 1; - № 3 (промислової арматури); - фланцiв; - № 6
(iнструментальний); - № 7; - № 9 (атомної арматури); - транспортний
цех. Дiльницi: - заготiвельна; - нестандартного обладнання; - тарна;
- адмiнiстративно-господарська; - ремонтно-будiвельна; житлово-експлуатацiйна. Служби: - енерго-механiчна. Вiддiли: правлiння; - кадрiв; - виробничий; - економiки та органiзацiї працi;
- бухгалтерiя; - вiйськово-мобiлiзацiйний та штаб цивiльної оборони;
- охорони працi; - технiчного контролю; - управлiння якiстю
продукцiї; - головного конструктора; - головного технолога; головного зварника; - центральна заводська лабораторiя; - закупок та
продажу; - автоматичних систем керування пiдприємством; - охорони.
Бюро: - юридичне; - спецiальне конструкторське; - стандартизацiї та
технiчної документацiї. Групи: - з надання першої медичної допомоги;

iншi: - секретар керiвника; - їдальня; - база вiдпочинку.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу
(осiб): 366
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за
сумiсництвом (осiб): 10 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на
умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 327
Фонд оплати працi: 15243 14457 тис. грн. У звiтному перiодi розмiр
фонду оплати працi вiдносно попереднього року збільшився на 786 тис.
грн, що складає 5,4 %.
Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї
працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не затверджена.
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
Емiтент до жодних об'єднань не належить.
Спільна 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
Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями,
підприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх
осіб не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк у товариствi ведеться вiдповiдно до вимог Закону
України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi "
вiд 16.07.1999 р. № 996-14, з використанням плану рахункiв бухоблiку
активiв, капiталу, зобов'язань i iнших господарських операцiй, що
базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi
фiнансової звiтностi розкритi в Примiтках до фiнансової звiтностi.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків 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;
Публічне акцiонерне товариство "Івано-Франкiвський арматурний завод"
- спiвзасновник Асоцiацiї промислового арматуробудування України,
найпотужнiший в Українi виробник загальнопромислової трубопровiдної
арматури i фланцiв для магiстральних трубопроводiв нафтохiмiчної,
газової, металургiйної промисловостi, енергетичних i комунальних
пiдприємств та спецiальної арматури для об"єктiв атомної енергетики.
На протязi 30 рокiв Товариство випускає загальнопромислову арматуру
(засувки, затвори, клапани , сильфони, дроселi i т.п.) та
спецарматуру для атомних електростанцiй. Товариство постiно розширює
номенклатуру продукцiї, збiльшує обсяги виробництва. Пiдприємством
отриманий сертифiкат вiдповiдностi системи управлiння якiстю по
мiжнародному стандарту iSO 9001-2000 та нацiональний сертифiкат на
систему управлiння якiстю. Для збiльшення обсягiв поставок продукцiї
ведеться робота по розширенню ринкiв збуту.
Основним ринком збуту є Україна та Росія.
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
За останні 5 років основними придбаннями активів є виробничі лінії,
цінні папери (акції та облігації), транспортні засоби, нерухомість,
земельні ділянки.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
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
д/н
Інформація про 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, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Емітент володіє основними засобами за балансовою (залишковою)
вартістю на 93014 тис.грн. Всі основні засоби знаходяться по
місцезнаходженню емітента.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
В Товариствi є ряд iстотних проблем, що впливають на стабiльнiсть
роботи. Зовнiшнiми iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть
Товариства є: - нестабiльнiсть загальних економiчних умов у державi;
- прогалини в податковому законодавствi; - часта змiна нормативних
актiв та їх доповнень; - високий рiвень оподаткування; - втручання
органiв влади у внутрiшню дiяльнiсть Товариства. Внутрiшнiми
проблемами є: - зношений парк металорiзального обладнання.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Фактів виплати штрафних санкцій і компенсацій за порушення чинного
законодавства у звітному періоді не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
У 2015 роцi планується розробити новi види продукцiї, розширити
номенклатуру товарiв, збiльшити обсяги реалiзацiї продукцiї, освоїти
новi ринки збуту. Цi заходи значно пiдвищать ефективнiсть виробництва
та зменшать собiвартiсть продукцiї, що приведе до покращення
показникiв лiквiдностi та збiльшення надходжень грошових коштiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Інформація належить до категорії комерційної таємниці і за рішенням
уповноважного органу управління Емітента розголошенню не підлягає.
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)
На ПАТ "iФАЗ" проведена велика робота по освоєнню ринкiв збуту.
Пiдприємством отриманий сертифiкат вiдповiдностi системи управлiння
якiстю по мiжнародному стандарту iSO 9001:2000 та нацiональний
сертифiкат на систему управлiння якiстю. Товариство має великий
позитивний досвiд комплектування потужних пiдприємств народного
господарства, у тому числi для АЕС, трубопровiдною арматурою загальнопромислового та спецiального призначення , поставляє
трубопровiдну арматуру та фланцi по Українi та в країни дального
зарубiжжя. Полiпшення фiнансового стану на 2015 рiк бачиться в
розширеннi географiї та обсягiв поставок нашої продукцiї. Одночасно
Товариство постiйно працює над вдосконаленням iснуючих i розробками
нових видiв запiрної арматури, над пiдвищенням якостi випущеної
продукцiї, зменшенням собiвартостi , розширенням номенклатури,
старається проводити розумну цiнову полiтику.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Розробки та дослідження в звітному періоді не проводились.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, відсутні.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
У звітному періоді не було фактів виникнення іншої інформації,
істотної для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
91845.000
89478.000

Найменування основних
засобів

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби, всього
(тис.грн.)
на початок
на кінець
періоду
періоду
91845.000
89478.000

- будівлі та споруди

11100.000

10539.000

0.000

0.000

11100.000

10539.000

- машини та обладнання

7357.000

5784.000

0.000

0.000

7357.000

5784.000

- транспортні засоби

95.000

33.000

0.000

0.000

95.000

33.000

- інші

73293.000

73122.000

0.000

0.000

73293.000

73122.000

3718.000

3536.000

0.000

0.000

3718.000

3536.000

- будівлі та споруди

- транспортні засоби

2.Невиробничого призначен

3718.000

3536.000

0.000

0.000

3718.000

3536.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

95563.000

93014.000

Усього
95563.000
93014.000
0.000
0.000
Пояснення : У емiтента не має орендованих основних засобiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За звітний період
-62889
160
160

За попередній період
-18790
160
160

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової

звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013
р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи =

Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові
зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(-62889.000 тис.грн. ) менше скоригованого
статутного капіталу(160.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України
товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до
уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523
тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ
підлягає ліквідації.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку, у тому числі :

Дата виник
нення
X

Короткостроковий кредит вiд Унiкредитбанку

15.08.2008

Довгостроковий кредит вiд АБ "Брокбiзнесбанк"

30.04.2013

Короткостроковий кредит вiд АБ "Дiамант"
Зобов'язання за цінними паперами

у тому числі за облігаціями (за кожним 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:

06.08.2007
X
X

д/н

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)
288811.00

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)
X

X

25377.00

15.000

31.12.2015

166524.00

25.000

29.04.2019

96910.00
0.00
0.00

16.000
X
X

10.12.2015
X
X

0.00

0.000

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

0.00

X

X

X

X
X
X

0.00

0.00
0.00

X

X
X

X

X
X

д/н

0.00

0.000

д/н

д/н

0.00

0.000

д/н

0.00

X

X

X

0.00

X

409.00

X

74288.00

X
X

363508.00

X

X
X
X

X

X
X
X

У звiтному перiодi у емiтента збiльшилась загальна
сума зобов'язань.

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

22.04.2014
22.04.2014

1

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
23.04.2014
23.04.2014

2

Вид інформації

3

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
1

Рік

2014

2
3

Кількість зборів, усього
1

У тому числі позачергових
0

2013

1

0

2012

1

0

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

Так

Ні

X

Акціонери

Депозитарна установа
Інше

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондовго 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 ?
Підняттям карток

Бюлетенями ( таємне голосування )

Так

Ні

X

Підняттям рук
Інше

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Реорганізація

Так

Ні

Додатковий випуск акцій

Унесення змін до статуту товариства

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше

Позачергові збори не проводились

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

Ні
_____

Органи управління
Який склад наглядової ради ( за наявності )?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

4
0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради ( за наявності ) ?
Стратегичного планування

Так

4
_____

Ні

X

Аудиторський

X

Інвестиційний

X

З питань призначень і винагород

X

Іншi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? _____
Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?
Винагорода є фіксованою сумою

Так

Ні

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше

Згідно Положення про Наглядову Раду

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Так

Ні

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність )
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги
Інше

Згідно Положення про Наглядову Раду

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
нового члена
Інше

Так

X
X

Ні

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

Кількість членів ревізійної комісії _____
осіб.
5

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

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Ні

Так

Ні

Так

Так

Виконавчий Не належить до
орган
компетенції
жодного органу
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

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
Так
акціонерного товариства ? (так/ні) ______

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Так

Положення про загальні збори товариства

Ні

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора )

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше

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

Інформація Публікується Документи
Копії
Інформація
у
надаються для документів розміщується
розповсюджу
ється на пресі,оприлюд ознайомлення надаються на власній
нюється в безпосередньо на запит
інтернет
загальних
загальнодосту
в
сторінці
зборах
акціонера
пній
акціонерному
акціонерного
інформаційній товаристві
товариства
базі НКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Так

Ні

Ні

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

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
Так
звітності ? (так/ні)
______

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік

Так

Ні

X

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

Так

Ні

X

Виконавчий орган
Інше

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) ______
Ні

З якої причини було змінено аудитора ?
Не задовольняв професійний рівень

Так

Ні

Не задовольняли умови угоди з аудитором

Аудитора було замінено на вимогу акціонерів
Інше

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

Так

Ні

Так

Ні

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше

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

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

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

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 ?
Випуск акцій

Так

Ні

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше

Не визначились

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

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ?
Не визначились
_______________
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?
Так
______

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) ______
Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________
яким органом управління прийнятий : д/н
_____________________________________________________________
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
Ні
(так/ні) ______
укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н
___________________________________________________________
недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року

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

Товариство з обмеженою відповідальністю - аудиторська фірма
"ІФ-АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний
номер облікової картки платника
податків - фізичної особи)

22196268

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

001060
26.01.2001

Місцезаходження аудиторської фірми, 76019, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.П.Мирного, 8
аудитора

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

д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК(ЗВІТ)
незалежної аудиторської фірми "ІФ-аудит"
щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства
"Івано-Франківський арматурний завод" за 2014 рік
Акціонерам та керівництву
ПАТ "Івано-Франківський арматурний завод"
Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів публічного акціонерного
товариства "Івано-Франківський арматурний завод" , що включають баланс станом на 31
грудня 2014 року , звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів , звіт
про власний капітал за рік ,що минув, а також зi стислого викладу суттєвих принципiв
облiкової полiтики та iнших пояснювальних примiток, (надалi разом - "рiчна фiнансова
звiтнiсть").
Аудиторська перевірка проведено у відповідності до Законів
України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудиторську
діяльність","Про акціонерні товариства" ,міжнародних стандартів аудиту( МСА) 700
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація
думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з
інших питань у звіті незалежного аудитора."
Цю фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням
концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi разом - МСФЗ)
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне
представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних положень
(стандартів) фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює:
розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та
достовірного представлення фінансових звітів ,які не містять суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики,
а також облікових оцінок, які відповідають особливостям дiяльностi товариства.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо фінансових звітів на основі
результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у
відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас
дотримання етичних вимог ,а також планування й виконання аудиторської перевірки для

отримання достатньої впевненості, що
фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Окрiм цього, аудит включає оцінку
відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених
управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів
стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження
аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових
звітів внаслідок шахрайства або помилок .Виконуючи оцінку цих ризиків ,аудитор розглядає
заходи внутрішнього контролю , що стосуються підготовки та достовірного представлення
фінансових звітів, 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 використаної облікової
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та
загального представлення фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:
"
невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi
.Чистий збиток товариства за звітній період складає 44 099 тис.грн. і при цьому поточнi
зобов'язання перевищують загальнi активи Товариства на суму 62 889 тис.грн. За цих умов
iснує суттєва невизначеність в здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй основi;
"
аудиторська перевiрка звiтностi показала, що в основному звiтнiсть Товариства
складена з врахуванням вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, але є окремi
невiдповiдностi цим вимогам, а саме не нарахованi резерви:
- на дебiторську заборгованiсть;
- на невикористанi вiдпустки.
Висновок
На нашу думку , за винятком впливу питання викладеного у параграфі "Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки",
фінансові звіти справедливо та достовірно
відображають фінансовий стан публічного акціонерного товариства "Івано-Франківський
арматурний завод"
станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати за рік , що
минув на зазначену дату згідно з Міжнародними положеннями (стандартами) фінансової
звітності.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів.
Особлива інформація про емітента:
"
у відповідності до ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок "
аудитори вважають необхідним інформувати ,що на кінець звітного періоду заборгованість
по фінансовим кредитам складає 166 624 тис.грн., що складає 51 відсотків вартості
активів Товариства.
ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
На підставі даних фінансової звітності станом на 31 грудня 2014 року розраховані
показники, які характеризують фінансовий, майновий стан та рентабельність Товариства:
Показники
Формула розрахунку показника фінансового стану акціонерного товариства Норм
ативне позитивне значення показника Розрахункове значення
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
ф. 1-м (ряд. 1160 + ряд. 1165) /
ф.1-м ряд.1695
=
3772
196984 0,25 - 0,5 0,02
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) ф.1-м ряд. 1195

ф.1-м ряд.1695
=
192084
196984 1,0 - 2,0
0,98
Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії)
ф.1-м ряд.1900
=
(62889)
300619 > 0,5 0
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)
ф.1-м (ряд1595 + ряд. 1695) /

ф.1-м ряд. 1495

ф.1-м ряд. 1495
=
363508
(62889)
0,5 - 1,0
0
Коефіцієнт рентабельності активів
ф.2-м ряд2350 /
ф.1-м (ряд.1195 (гр. 3) + ряд. 1195 (гр. 4)) / 2
> 0 0,0
Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість підприємства виконувати свої
поточні зобов'язання за рахунок ліквідних активів (грошові кошти). Одержане значення
коефіцієнта свідчить про те, що Товариство в разі необхідності не зможе миттєво погасити
усю своєю короткострокову заборгованість.
Коефіцієнт загальної ліквідності показує, якою мірою поточні зобов'язання можуть бути
покриті поточними активами. Розраховане значення коефіцієнту говорить про те, що на
кожну гривню своїх короткострокових зобов'язань Товариство має 0,98 гривні поточних
активів. Тобто, в разі необхідності (короткострокова перспектива) Товариство не зможе
розрахуватися одночасно з усіма короткостроковими боргами .
Коефіцієнт автономії характеризує незалежність фінансового стану Товариства від
позикових коштів. Він показує частку власних засобів у загальній сумі джерел. Товариство
не володіє достатнім власним капіталом, тому є залежним від залучених коштів.
Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних коштів
характеризує залежність Товариства від залучених коштів. Сукупна вартість залучених
довгострокових та поточних коштів перевищує вартість вкладених власних коштів.
Коефіцієнт ефективності використання активів дозволяє визначити ефективність
використання активів Товариства тобто він показує, скільки гривень прибутку заробила
кожна гривня активів підприємства. Діяльність Товариства збиткова.
повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма
"Івано-Франківськ-аудит"
свідоцтво про внесення в реєстр № 001060 видане Аудиторською палатою України; чинне до
30 листопада 2015 року
місцезнаходження
76019 м.Івано-Франківськ вул.П.Мирного, 8
телефон 0(3422) 4 50 32
Аудиторська перевірка розпочата 24 січня 2015 року і закінчена 04 лютого 2015 року.
Директор аудиторської фірми
"ІФ-аудит"(сертифікат № 001422)
"04" лютого

2015 року

М. Мосійчук

Підприємство___________________________________________________________
Публічне акціонерне товариство "Івано-Франківський арматурний завод"
Дата (рік, місяць, число)

2015

за ЄДРПОУ

IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Територія______________________________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ КРАНІВ І КЛАПАНІВ
Вид економічної діяльності________________________________________________
за КВЕД
366
Середня кількість працівників (1)____________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________
76014 Iвано-Франкiвська область Iвано-Франкiвськ Коновальця, 229, т.(0342) 775360; 775366
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Код рядка

1

2

28.14

V

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000

первісна вартість

1001

Незавершені капітальні інвестиції

1005

накопичена амортизація
Основні засоби

первісна вартість
знос

Інвестиційна нерухомість

Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості

Довгострокові біологічні активи

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

1002
1010

1801001

Код за ДКУД
На початок звітного
періоду
3

01

00218271
112

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.
Актив

01

2610100000

за КОАТУУ

Форма № 1

Коди

На кінець звітного
періоду

-914
914

4826

91845

4

-914
914

4826

89478

1011

125945

125637

1015

3718

3536

1012
1016
1017
1020
1030

34100
8527
4809
---

36159
8527
4991
---

інші фінансові інвестиції

1035

15373

10695

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1040
1090

---

1095

115762

Виробничі запаси

1101

100816

Готова продукція

1103

37385

II. Оборотні активи
Запаси

Незавершене виробництво
Товари

Поточні біологічні активи

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1100

1102
1104
1110

1125

165378

---

108535
141693
89362

27175

19793

2

2

--

9185

32536
--

13598

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

5636

з бюджетом

у тому числі з податку на прибуток

1135

1559

Інша поточна дебіторська заборгованість

1136
1155

27419

25405

1165

95

3772

1167

95

3771

1190

812

474

Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка

Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II

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

1160
1166
1170

-----

7140
2

--1

--

1195

210084

192084

1300

325846

300619

1200

--

--

1

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

2
1400

Капітал у дооцінках

1405

Резервний капітал

1415

Додатковий капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I

160
--

4

160
--

1410

30235

30235

1420

-49185

-93284

1430

--

1425

Вилучений капітал

3

---

----

1495

-18790

-62889

Довгострокові кредити банків

1510

166624

166524

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500

Інші довгострокові зобов'язання

1515

Цільове фінансування

1525

Усього за розділом II

--

---

--

---

1595

166624

Векселі видані

1605

2000
--

--

товари, роботи, послуги

1615

25570

15139

у тому числі з податку на прибуток

1621

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

розрахунками з бюджетом

1620

розрахунками зі страхування

1625

розрахунками з оплати праці

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1630

75667

692

--

559

1186

166524

122287
--

409

--

--

35

1635

39358

23613

Поточні забезпечення

1660

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Доходи майбутніх періодів

1640

1665

Усього за розділом IІІ

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

--

32728

252
--

35249

1695

178012

196984

1900

325846

300619

1700

Баланс

252

Д/н

Голова Правління

________

Проців Зіновій Степанович

Головний бухгалтер

________

Константюк Ольга Володимирiвна

--

--

Коди

Публічне акціонерне товариство
Підприємство___________________________________________________________

Дата (рік, місяць, число)

"Івано-Франківський арматурний завод"

за ЄДРПОУ

2015
01 01
00218271

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2014 р.
Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток

Код за ДКУД
За звітний період

1801003
За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

2000

86549

58414

2050

(43247)

(37930)

2090

43302

20484

Інші операційні доходи

2095

(--)

(--)

2120

55464

39978

Витрати на збут

2130

(12605)

(10327)

2150

(1461)

(2144)

2180

(111903)

(48175)

2190

--

--

Адміністративні витрати
Інші операційні витрати

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

2195

(27203)

(184)

2200

--

--

2220

--

--

2240

42

--

2250

(16895)

(18972)

2255

(--)

(--)

2270

(43)

(--)

2290

--

--

збиток

2295

(44099)

(19156)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2300

--

--

2305

--

--

2350

--

--

2355

(44099)

(19156)

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи

Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі
Інші витрати

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2400

--

4
30235

2405

--

--

2410

--

--

2415

--

--

2445

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2450

--

2455

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2460

--

30235

2465

-44099

11079

Накопичені курсові різниці

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід

Інший сукупний дохід до оподаткування

Інший сукупний дохід після оподаткування

-30235
--

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1

Матеріальні затрати

Код рядка

За звітний період

2
2500

3

29102

32954

2510

6040

6270

2505

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

15243

2515

Амортизація

2059

2520

Інші операційні витрати

72228

2550

Разом

124672

За аналогічний
період
попереднього року
4

14457
2272
6311

62264

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

Середньорічна кількість простих акцій

1

2
2600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Скоригована середньорічна кількість простих
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2605

2615

За звітний період
3

3196615

3196615

( 13.79553060)
( 13.79553060)

д/н
Голова Правління

__________

Проців Зіновій Степанович

Головний бухгалтер

__________

Константюк Ольга Володимирiвна

--

За аналогічний
період
попереднього року
4

3196615

3196615

( 5.99258900)
( 5.99258900)
--

Коди

Публічне акціонерне товариство
Підприємство___________________________________________________________

Дата (рік, місяць, число)

"Івано-Франківський арматурний завод"

за ЄДРПОУ

2015
01 01
00218271

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2014 р.
Форма № 3
Стаття
1

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів

Код за ДКУД

1801004

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

3000

74717

61055

у тому числі податку на додану вартість

3005

--

--

3006

--

--

Надходження від повернення авансів

3010

292

404

3020

--

16

3040

999

1028

Цільового фінансування

Надходження від операційної оренди
Інші надходження

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці

Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів

Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання

Чистий рух коштів від операційної діяльності

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

3095

4444

7906

3100

(36370)

(70238)

3105

(13815)

(12498)

3110

(--)

(--)

3115

(13341)

(10424)

3117

(1861)

(1291)

3118

(11480)

(9133)

3140

(--)

(433)

3190

(2455)

(77566)

3195

14471

-100750

3200

--

--

Надходження від отриманих:
відсотків

3205

50

--

3215

--

--

Надходження від деривативів

3220

--

--

3225

--

--

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3250

--

--

3255

(--)

(--)

Виплати за деривативами

3260

(--)

(--)

3270

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3290

(--)

(--)

3295

50

--

3300

--

--

3305

--

166778

3340

--

--

3345

(--)

(--)

3350

1165

66129

3355

(--)

(--)

3360

(9447)

(--)

3390

(--)

(--)

3395

-10612

100649

3400

3909

-101

3405

95

156

3410

-232

40

3415

3772

95

дивідендів

Інші надходження

необоротних активів
Інші платежі

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

Інші надходження

Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик

Сплату дивідендів

Витрачання на сплату відсотків
Інші платежі

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
д/н

Голова Правління

________

Процiв Зiновiй Степанович

Головний бухгалтер

________

Константюк Ольга Володимирiвна

Коди

Публічне акціонерне товариство
Підприємство___________________________________________________________
"Івано-Франківський арматурний завод"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

2015
01 01
00218271

Звіт про власний капітал
за 2014 р.
Форма № 4

Код
зареєстрований
рядка
(пайовий)
капітал

Стаття

Залишок на початок року

1

2

3

Код за ДКУД

капітал у
дооцінках

4

1801005

додатковий
капітал

резервний
капітал

5

6

4000

160

--

4005

--

--

4010

--

4090

--

4095

160

--

4100

--

--

--

4110

--

--

--

4200

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4210
4240
4245

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

7

8

9

всього

10

--

-49185

--

--

-18790

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-49185

--

--

-18790

--

-44099

--

--

-44099

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--
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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

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Відрахування до резервного капіталу
Погашення заборгованості з капіталу

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року
д/н
Голова Правління

________

Процiв Зiновiй Степанович

Головний бухгалтер

________

Константюк Ольга Володимирiвна
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi за 2014 рiк
Змiст.
1.Загальна iнформацiя.
2.Основнi принципи облiкової полiтики.
3.Iстотнi судження i джерела невизначеностi у оцiнках.
4.Основи пiдготовки фiнансової звiтностi.
5.Пояснення та аналiтичнi данi до фiнансової звiтностi.
5.1.1 нематерiальнi активи;
5.1.2незавершене будiвництво;
5.1.3основнi засоби;.
5.1.4 запаси;
5.1.5 дебiторська заборгованiсть;
5.1.6грошовi кошти;
5.1.7.власний капiтал;
5.1.8 поточнi зобов"язання;
5.1.9забезпечення,умовнi активи та умовнi пасиви;
5.1.10доходи та витрати;
5.1.11 рух грошових ткоштiв;
5.1.12вiдстроченi податковi активи,зобов'язання;
5.2-5.11 аналiтичнi данi до фiнансової звiтностi;
6.Управлiння ризиками.
7.Затвердження фiнансової звiтностi.
1.ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Вiдкрите акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвський арматурний завод" зареєстровано виконавчим комiтетом
Iвано-Франкiвської мiської Ради народних депутатiв рiшенням за №26-п вiд 31.07.1995р. є юридичною особою.
Форма власностi - приватна.
У зв"язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства", згiдно Протоколу
загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р. обрано тип Товариства- публiчне акцiонерне товариство, та внесено
змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладання його в новiй редакцiї.
Код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: 00218271.
Мiсцезнаходження суб'єкта господарювання: м. Iвано-Франкiвськ, вул. Євгена Коновальця, 229, фактичне
мiсцезнаходження: м. Iвано-Франкiвськ вул. Євгена Коновальця, 229, тел. 775319.
Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:
- виробництво кранiв i клапанiв;
-виробництво iнших машин та устаткування загального призначення;
-надання iнших комерцiйних послуг.
2.ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi принципи бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства базуються на Законах України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Податковому кодексi України, Нацiональних положеннях
(стандартах) бухгалтерського облiку П(С)БО, МСФЗ та iнших.
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк в нацiональнiй валютi.
Операцiї вiдображаються в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi, незалежно вiд дати руху коштiв
за ними.
Облiкова полiтика Товариства 'рунтується на наступних основних принципах бухгалтерського облiку:
- повне висвiтлення;
- превалювання сутностi над формою;
- автономнiсть;
- обачнiсть;
- безперервнiсть;
- нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат;
- послiдовнiсть;
- iсторична (фактична) собiвартiсть.
Облiкова полiтика Товариства враховує такi методи оцiнки активiв та зобов'язань:
- активи i зобов'язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку таким чином, щоб не переносити iснуючi
фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому становищу, на наступнi звiтнi перiоди.
Методи оцiнки активiв та зобов'язань, окремих статей звiтностi здiйснюються у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
В основу облiкової полiтики Товариства, на пiдставi якої складалась рiчна фiнансова звiтнiсть, покладено
наступнi оцiнки окремих статей активiв та зобов'язань:
Основнi засоби
Собiвартiсть об'єкта основних засобiв визнається активом, якщо:
- майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом, надiйдуть до суб'єкта господарювання;

- собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити.
Запаснi частини та допомiжне обладнання вiдображаються як запаси та визнаються в прибутку чи збитку в процесi
їхнього споживання, якщо запаснi частини та допомiжне обладнання використовуються протягом бiльше одного
перiоду їх облiковують, як основнi засоби.
Основнi засоби враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати,
необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i
збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують
термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть отримувати доходи. Витрати на ремонт i
обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в
звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за
вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.
Лiквiдацiйна вартiсть активiв дорiвнює нулю i внаслiдок цього є несуттєвою при обчисленнi суми, що
амортизується.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного
використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Термiни корисного використання
груп основних засобiв представленi таким чином:
Будинки 20 рокiв
Обладнання

5 рокiв

Транспортнi засоби

5 рокiв

Меблi та iншi основнi засоби
12 рокiв
Iншi основнi засоби 12 рокiв
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї розглядаються на кiнець
кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди,
враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як
рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i визнається в прибутках i збитках.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних засобiв, плюс
вiдповiдний розподiл змiнних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з будiвництвом. Незавершене
будiвництво не амортизується.
Амортизацiя незавершеного будiвництва, аналогiчно об'єктам основних засобiв, починається з моменту готовностi
даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони знаходяться в мiсцi i станi, що забезпечує їх функцiонування
вiдповiдно до намiрiв керiвництва.
Припиняється визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв:
а) пiсля вибуття, або
б) коли не очiкують майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання або
вибуття.
Нематерiальнi активи
Нематерiальний актив слiд визнавати, якщо:
а) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу,
надходитимуть до
суб'єкта господарювання; та
б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за
вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя
нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни
корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при
цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальнi активи з невизначеними термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються
за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого збитку вiд знецiнення.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не
очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими
сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент
списання.
Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
Товариство проводить перевiрку наявностi ознак знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних
активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких ознак розраховується вiдшкодована вартiсть
вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення .
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, не готовi до
використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi будь-яких ознак можливого

знецiнення.
Якщо вiдшкодована вартiсть активу виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього
активу зменшується до вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i
збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд
знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу збiльшується до суми,
отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не
перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу не був вiдображений збиток вiд
знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках,
за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку вiдновлення збитку вiд
знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi.
Фiнансовi активи
Фiнансовi активи Товариства складаються з наступних категорiй: оцiнюваних за справедливою вартiстю через
прибутки i збитки , утримуваних до погашення , таких, що є в наявностi для продажу , а також позик,
дебiторської заборгованостi i грошових коштiв. Вiднесення фiнансових активiв до тiєї або iншої категорiї
залежить вiд їх особливостей i цiлей придбання i вiдбувається у момент їх прийняття до облiку. Всi стандартнi
операцiї по покупцi або продажу фiнансових активiв признаються на дату здiйснення операцiї. Стандартнi
операцiї по покупцi або продажу є покупкою або продажем фiнансових активiв, що вимагає постачання активiв в
термiни, встановленi нормативними актами або ринковою практикою.
Фiнансовi активи, якi наявнi у наявностi для продажу.
Облiгацiї, що погашаються, якi звертаються на органiзованих ринках, класифiкуються як що "є в наявностi для
продажу" i вiдображаються за справедливою вартiстю. У Товариства також є вкладення в акцiї, що не звертаються
на органiзованому ринку, якi враховуються за справедливою вартiстю (оскiльки керiвництво вважає, що
справедливу вартiсть можливо надiйно оцiнити).
Доходи i витрати, змiни справедливiй вартостi, що виникають в результатi, признаються в iншому сукупному
доходi i накопичуються в резервi переоцiнки фiнансових вкладень, за винятком випадкiв iз знецiненням
процентного доходу, розрахованого по методу ефективної процентної ставки, i курсових рiзниць, якi
вiдображаються в прибутках i збитках. При вибуттi або знецiненнi фiнансового активу накопиченi доходи або
витрати, що ранiше визнаються в резервi переоцiнки фiнансових вкладень, вiдносяться на фiнансовi результати в
перiодi вибуття або знецiнення.
Справедлива вартiсть грошових активiв в iноземнiй валютi визначається в тiй же валютi i перераховується за
обмiнним курсом на звiтну дату. Курсовi рiзницi, якi вiдносяться на прибутки або збитки, визначаються виходячи
з амортизованої вартостi грошового активу. Iншi курсовi рiзницi признаються в iншому сукупному доходi.
Знецiнення фiнансових активiв
Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну дату балансу. Фiнансовi активи вважаються
знецiненими, коли iснують об'єктивнi свiдоцтва того, що в результатi одного або бiльш подiй, якi трапилися
пiсля первинного визнання фiнансового активу, на передбачуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної
iнвестицiї надана негативна дiя.
Об'єктивнi свiдоцтва знецiнення можуть включати:
o
iстотнi фiнансовi скрути емiтента або контрагента; або
o
невиконання зобов'язань або несплата в строк вiдсоткiв або основної суми заборгованостi; або
o
коли iснує вiрогiднiсть, що позичальник збанкрутує або проводитиме фiнансову реорганiзацiю.
Для таких категорiй фiнансових активiв, як дебiторська заборгованiсть, для яких не проводилася iндивiдуальна
оцiнка на предмет їх знецiнення, подальша оцiнка на предмет знецiнення проводиться на колективнiй основi.
Об'єктивним свiдоцтвом знецiнення для портфеля дебiторської заборгованостi може служити минулий досвiд
Товариства по збору платежiв, а також спостережуванi змiни в загальнодержавних або
регiональних економiчних умовах, якi можуть вказувати на можливе невиконання зобов'язань вiдносно погашення
дебiторської заборгованостi.
Збиток вiд знецiнення безпосередньо зменшує балансову вартiсть всiх фiнансових активiв, за винятком
дебiторської заборгованостi за товари. роботи та послуги, зниження вартостi якої здiйснюється за рахунок
резерву пiд знецiнення. В разi визнання безнадiйною дебiторська заборгованiсть списується також за рахунок
резерву. Отриманi згодом вiдшкодування ранiше списаних сум кредитують рахунок резерву. Змiни резерву
вiдбиваються в прибутках i збитках.
Якщо в наступному перiодi розмiр збитку вiд знецiнення фiнансового активу зменшується i таке зменшення може
бути об'єктивно прив'язано до подiї, яка мала мiсце пiсля визнання знецiнення, то ранiше вiдображений збиток
вiд знецiнення вiдновлюється через прибутки та збитки. При цьому балансова вартiсть фiнансових активiв на дату
вiдновлення збитку вiд знецiнення не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б вiдображена у випадку,
якщо б знецiнення не визнавалося.
Припинення визнання фiнансових активiв
Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи тiльки в разi припинення договiрних прав на грошовi потоки по
них або в разi передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству.
Якщо Товариство не передає i не зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом та продовжує
контролювати переданий актив, то товариство продовжує вiдображати свою частку в даному активi i пов'язанi з

ним можливi зобов'язання.
Якщо Товариство зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, вона
продовжує враховувати даний фiнансовий актив, а отриманi при передачi засоби вiдображає у виглядi забезпечення
позики.
При повному припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та сумою отриманого
i належного до отримання винагороди, а також дохiд або витрата, накопичений в iншому сукупному прибутку,
вiдносяться на прибутки i збитки.
Якщо фiнансовий актив списується не повнiстю (наприклад, коли пiдприємство зберiгає за собою можливiсть
викупити частину переданого активу або зберiгає за собою частину ризикiв i вигод, пов'язаних з володiнням (але
не "практично всi" ризики i вигоди), при цьому контроль пiдприємства над активом зберiгається). Товариство
розподiляє балансову вартiсть даного фiнансового активу мiж утримуваної i частиною, яка списується,
пропорцiйно до справедливої вартостi цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю,
розподiленою на частину, яка списується, i сумою отриманої винагороди за частину, яку списується, а також
будь-якi накопиченi розподiленi на цю частину доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку,
вiдносяться на прибутки i збитки. Доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному прибутку, розподiляються
також пропорцiйно справедливiй вартостi утримуваної i частини, якi списуються.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Торгова дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi мають фiксованi або
визначенi платежi, i якi не користуються попитом на активному ринку, класифiкуються як позики та дебiторська
заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи визнаються iз
застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi,
коли визнання процентiв не буде суттєвим.
Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках.
Фiнансовi зобов"язання.
Фiнансове зобов'язання - це будь-яке зобов'язання, що є:
а) контрактним зобов'язанням:
б) надавати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому суб'єктовi господарювання, або
в) обмiнюватися фiнансовими активами або фiнансовими зобов'язаннями з iншим суб'єктом господарювання за умов,
якi є потенцiйно несприятливими для суб'єкта господарювання, або
б) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними
iнструментами капiталу суб'єкта господарювання та який є
г) непохiдним iнструментом, за яким суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути зобов'язаний надавати
змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу суб'єкта господарювання, або
д) похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуся або можуть здiйснюватися iншим чином, нiж обмiн
фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв
капiталу суб'єкта господарювання.
Iншi фiнансовi зобов'язання
Iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи позики, спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням
витрат на здiйснення операцiї. Iншi фiнансовi зобов'язання згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Списання фiнансових зобов'язань
Товариство списує фiнансовi зобов'язання тiльки у разi їх погашення, анулювання або закiнчення строку вимоги
по них. Рiзниця мiж балансовою вартiстю списаного фiнансового зобов'язання i сплаченим або належними до сплати
винагородою визнається в прибутках i збитках.
Кредиторська заборгованiсть
Дана кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю, та згодом вона
оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Позики
Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого
активу, включаються до собiвартостi цього активу. Такi витрати на позики капiталiзуються як частина
собiвартостi активу, якщо iснує ймовiрнiсть того, що вони принесуть майбутнi економiчнi вигоди i що цi витрати
можна достовiрно оцiнити. Iншi витрати на позики визнаються як витрати.
Процентнi банкiвськi позики спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням прямих витрат
на здiйснення операцiї, а згодом вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної
ставки вiдсотка. Будь-яка рiзниця мiж надходженнями (за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї) i сумою

розрахунку або сумою погашення визнається протягом строкiв вiдповiдних позик i вiдображається у складi
фiнансових витрат.
.
Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариствi є поточне зобов'язання , що виникло в результатi минулих подiй, для
погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна
здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного
зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих
випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається
погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
У тих випадках, коли деякi або всi економiчнi вигоди, якi потрiбнi для реалiзацiї резерву, передбачається
отримати вiд третьої сторони, така дебiторська заборгованiсть визнається як актив, якщо точно вiдомо, що
компенсацiя буде отримана, i суму такої дебiторської заборгованостi можна визначити достовiрно.
Запаси
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час
доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. Запаси в товариствi
вiдображаються за собiвартiстю.
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що
згодом вiдшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i
розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг.
Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
Витрати на переробку запасiв охоплюють витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва. Вони також включають
систематичний розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних витрат, що виникають при переробцi матерiалiв
у готову продукцiю. До постiйних виробничих накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi
залишаються порiвняно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання будiвель i
обладнання заводу, а також витрати на управлiння та адмiнiстративнi витрати заводу. До змiнних виробничих
накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо (або майже прямо)
пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на допомiжнi матерiали та непрямi витрати на оплату працi.
Собiвартiсть запасiв визначається за формулою

iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв

Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням резерву пiд сумнiвну
заборгованiсть.
Оренда
Оренда класифiкується як фiнансова оренда, якщо вона передає в основному всi ризики та винагороди щодо
володiння. Оренда класифiкується як операцiйна оренда, якщо вона не передає в основному всi ризики та
винагороди щодо володiння.
Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду слiд визнавати як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом
строку оренди. Умовнi оренднi платежi, що виникають за договорами операцiйної оренди, визнаються як витрати в
тому перiодi, в якому вони були понесенi.
На початку строку оренди
фiнансова оренда визнається як актив та зобов'язання у своїх звiтах про фiнансовий
стан за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони меншi
за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, яка визначається на початку
оренди. Ставкою дисконту, яку слiд застосовувати при обчисленнi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних
платежiв, є припустима ставка вiдсотка при орендi, якщо її можна визначити; якщо нi, слiд застосувати
вiдсоткову ставку додаткових запозичень орендаря. Будь-якi первiснi прямi витрати орендаря додаються до суми,
визнаної як актив. Нарахування амортизацiї проводиться прямолiнiйним методом.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та
вiдстроченого податку.
Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за сумою, яку
передбачається сплатити податковим органам iз застосуванням ставок оподаткування та податкового
законодавства, що дiють до кiнця звiтного перiоду.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi передбачаються
використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов'язання, на основi ставок оподаткування та
податкового законодавства, що дiють до кiнця звiтного перiоду.
Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та
зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового облiку, використовуваними
при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з
урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням

всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку,
достатньої для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання
iнших активiв i зобов'язань в рамках угод , якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський
прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i
зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або
часткового використання цих активiв, бiльш не є високою.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право
провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що
справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних
податкових активiв i зобов'язань.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до
статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку
вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.
Визнання доходiв
Дохiд визнається, коли iснує надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд i цi вигоди можна
достовiрно оцiнити.
Реалiзацiя продукцiї.
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
? товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з власнiстю на продукцiю;
? за товариством не залишається подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка пов'язана
з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами;
? сума доходу можна достовiрно оцiнити;
? iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, i
?понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Надання послуг.
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть
того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, будуть отриманi Товариством i понесенi або очiкуванi
витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Доходи вiд реалiзацiї являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної
господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень товару покупцями, знижок та iнших аналогiчних
вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть ("ПДВ").
Вiдсотки та дивiденди.
Дохiд має визнаватися на такiй основi:
а) вiдсотки мають визнаватися iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка;
в) дивiденди мають визнаватися, коли встановлюється право акцiонера на отримання
виплати.
Коли невиплаченi вiдсотки були нарахованi до придбання iнвестицiї, яка приносить вiдсотки, вiдсотки, отриманi
пiсля цього, розподiляються на перiод до придбання i перiод пiсля придбання; але тiльки частка пiсля придбання
визнається як дохiд.
Дохiд визнається, тiльки коли iснує ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд,
пов'язаних з операцiєю. Проте, коли виникає невизначенiсть щодо отримання суми, яку вже включено до суми
доходу, неотримана сума (або сума, щодо якої перестає iснувати ймовiрнiсть вiдшкодування) визнається як
витрати, а не як коригування суми первiсно визнаного доходу.
Умовнi зобов'язання та активи.
Товариству слiд розкривати для кожного класу умовного зобов'язання на кiнець звiтного перiоду стислу
iнформацiю про сутнiсть умовного зобов'язання i, якщо можливо:
а) наближену оцiнку його фiнансового впливу;
б) iнформацiю про невизначеностi щодо суми або часу будь-якого вибуття; та
в) можливiсть будь-якої компенсацiї.
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до
фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi
вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому
випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть припливу економiчних вигод.
3.IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Компанiї зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих,

якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi.
Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Основнi джерела невизначеностi оцiнок.
Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець
звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi
активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
(а) Строки корисного використання основних засобiв
Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження
керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного
використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос,
фiзичний знос i умови

працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi
привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
(в) Вiдстроченi податковi активи
Прийнятий Податковий кодекс України, суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни
сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Компанiї на пiдставi оцiнки
майбутньої облiкової та податкової вартостi основних засобiв.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно
отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва
вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi
можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї
майбутнього податкового планування.
5.1.1.Основнi засоби
Станом на 31 грудня 2014 року облiковуються основнi засоби переданi в заставу для забезпечення зобов`язань
початкова вартiсть яких становить - 115048 тис.грн. , сума нарахованої амортизацiї по вказаних ОЗ- 24933
тис.грн . Iнших контрактних зобов`язань, пов`язаних з придбанням основних засобiв немає. Втрачених або
вiдданих основних засобiв, а також компенсацiї вiд третiх сторiн за об`єкти основних засобiв, кориснiсть яких
зменшилася протягом звiтного перiоду не було.Збiльшено вартiсть земельної дiлянки на 30 235 тис .грн. в
результатi iнших змiн. Протягом звiтного перiоду амортизацiя нараховувалась прямолiнiйним методом. До
iнвестицiйної нерухомостi вiднесено вартiсть примiщення полiклiнiки ,яку товариство надає в оренду згiдно
укладеного договору про операцiйну оренду.(п7.МСБО№40). Згiдно облiкової полiтики Товариства iнвестицiйна
нерухомiсть вiдображається за справедливою вартiстю
5.1.2Фiнансовi iнвестицiї. На балансi пiдприємства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на суму
10 695,0 тис.грн. Згiдно п.6 МСБО№ 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства"_якщо iнвестор володiє прямо або
опосередковано (через дочiрнi пiдприємства) 20% або бiльше вiдсотками прав голосу в об'єктi iнвестування, то
припускається, що iнвестор має суттєвий вплив, доки не буде чiтко доведено протилежне. Товариство не брало
участi у прийняттi рiшень щодо фiнансових та операцiйних полiтик об'єктiв iнвестування, отже не мало
суттєвого впливу на об'єкти iнвестування. Вiдповiдно до п. МСБО№ 28 ,iнвестор припиняє застосовувати метод
участi в капiталi, починаючи з дати, коли вiн перестає суттєво впливати на асоцiйоване пiдприємство. Коли
iнвестицiя припиняє вiдповiдати визначенню асоцiйованого пiдприємства i починає облiковуватися вiдповiдно до
МСФЗ 9, її справедлива вартiсть на дату, коли вона припиняє бути асоцiйованим пiдприємством, вважається
справедливою вартiстю при первiсному визнаннi її як фiнансового активу вiдповiдно до МСФЗ 9.(п.19 МСБО №28).
5.1.3 Запаси. До запасiв вiдносяться активи в формi сировини i матерiалiв, якi перебувають у процесi
виробництва, а також готова вироблена продукцiя та незавершене виробництво.
В собiвартiсть запасiв включаються всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi
пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження на пiдприємствi та приведення їх у стан можливого
використання. При вибуттi запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продажу (готова продукцiя) чи iншому вибуттi
застосовується метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
5.1.4 Дебiторська заборгованiсть.
Поточна дебiторська заборгованiсть враховується за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначена як вартiсть
дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. У звiтному перiодi Товариство не
нарахувало резерв сумнiвних боргiв .

5.1.5 Грошовi кошти.
Грошовi кошти Товариства зберiгаються на поточних банкiвських рахунках. Облiк грошових коштiв i розрахункiв
готiвковими грошовими коштами здiйснюється згiдно чинного законодавства стосовно ведення касових операцiй.
Обороти та залишки грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi вiдсутнi.
5.1.6 Власний капiтал.
Зареєстрований капiтал Товариства представлений статутним капiталом, який подiлено на 3 196 615 штук акцiй
простих iменних бездокументарної форми iснування, номiнальною вартiстю 0,05 грн. ( п'ять коп.) кожна .
Загальна сума випуску - 160 000 грн
Додатковий капiтал склав 30 235 тис.грн.(Дооцiнка земельної дiлянки)
Управлiння капiталом спрямовано на досягнення наступних цiлей:
1) дотримання вимог капiталу, встановлених законодавством;
2) забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в якостi постiйно дiючого пiдприємства.
Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу,
показанного в балансi.
5.1.7 Поточнi зобовязання
Поточнi зобов'язання вiдображено за сумою погашення..Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок, щорiчнi
вiдпускнi виплати та виплати за лiкарняними листками нараховуються у тому перiодi, в якому вiдповiднi
послуги надаються працiвниками. Резерв на виплату вiдпусток не створений.
5.1.8 Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи.
Розкриття iнформацiї вiдповiдно до засад, визначених МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi
активи". Подiї, що потребують коригування активiв та зобов'язань Товариства внаслiдок виникнення умовних
зобов'язань та умовних активiв, наразi вiдсутнi.
5.1.9 Доходи i витрати.
Виручка вiд продажу готової продукцiї, послуг визнається за одночасного виконання наступних умов:
- всi iстотнi ризики i вигоди, якi з права власностi, переходять до Товариства до покупця (замовника);
- Товариство не зберiгає за собою нi подальших управлiнських функцiй в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з
правом власностi, нi реального контролю над реалiзованими товарами, послугами;
- сума виручки може бути надiйно оцiнена;
- iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю
- витрати, якi були понесенi або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можуть бути надiйно оцiненi.
Основними принципами бухгалтерського облiку доходiв та витрат Товариства визначено нарахування, вiдповiднiсть
та обачнiсть.
Основною вимогою до фiнансової звiтностi Товариства щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть отриманих (визнаних)
доходiв сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою отримання таких доходiв. До адмiнiстративних
та iнших операцiйних витрат вiдносяться всi витрати, якi не залежать вiд обсягу реалiзованих послуг.
5.1.10 Рух грошових коштiв.
Звiт грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв"
за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв
чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної
,фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi.
Подiї пiсля звiтного перiоду .Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" щодо
подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань Товариства вiдсутнi.
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду Вiдстрочений податок на
прибуток не нараховувався.

5.2 Пов'язанi сторони
Станом на 31 грудня 2013 року та 2014 року пов'язаними сторонами щодо ПАТ "Iвано-Франкiвський Арматурний
завод" є ТОВ С.В.Т.А. та ТОВ Енергомашiнвест . В бухгалтерських записах Товариства мiститься наступна
iнформацiя щодо стосункiв з пов'язаними особами:
Концентрацiя балансiв з пов'язаними сторонами:
Станом на 31.12.2012р. Станом на 31.12.2014р
рядок балансу
Баланси з пов'язаними сторонами Баланси з пов'язаними сторонами
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги
1125
253.6
296.3
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1615
5931.4 6506.8

5.3ВИРУЧКА ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Виручка вiд реалiзацiї вiд основних видiв дiяльностi у 2013 роцi та 2014 роках були представленi наступним

чином:
Виручка вiд реалiзацiї

готової продукцiї

5.4СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 37930

58414

86549

43247

5.5АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати представленi наступним чином:
2013 рiк
2014 рiк
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
7 019
7695.2
Амортизацiя 677 495.2
Енергiя,газопостачання,водопостачання
592 681.4
Професiйнi послуги 33 45.8
Податки 1012
1012.7
Послуги звязку 51 45.1
Послуги банку
135 338.5
Оренда 428 484.2
Господарськi витрати,вiдрядження
86 319.6
Витрати на охорону працi
11 2.7
Iншi послуги
283 1484.6
Всього 10 327 12605
5.6ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут представленi наступним чином:
2013
2014
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
725 693.0
Транспортнi витрати 1337
726
Амортизацiя 4
2
Ремонт транспортних засобiв 10 16.1
Iншi
68 23.9
Всього 2 144
1461
5.7IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ,
Iншi операцiйнi доходи були представленi наступним чином:
Доходи
2013 рiк
2014 рiк
Дохiд (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 9 627
7991.9
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди 844 886.5
Операцiйна курсова рiзниця 8 259
12342.7
Iншi доходи 21 248 34242.9
Всього 39 978 55464
Витрати
2013рiк 2014 рiк
Дохiд (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 9035
7909,5
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди 458 455,5
Операцiйна курсова рiзниця 2018
67360,8
Iншi витрати
36 664 36177,2
Всього 48 175 111903
5.8ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Фiнансовi доходи та витрати у 2012 роцi, були представленi наступним чином:
2013
2014
Вiдсотки по банкiвським позикам(витрати)
18 972 16895
Всього 18 972 16895
5.9 ОСНОВНI ЗАСОБИ
У наступнiй таблицi надано рух основних засобiв без руху незавершених капiтальних iнвестицiй за перiод, що
закiнчився 31 грудня 2014 року
земля
Iнвестицiйна нерухомiсть
Будинки, спо
руди
Обладнання Транспортнi за
соби
Iнструменти,при
лади,iнвентар
МНМА
Всього
Станом на кiнець звiтного перiоду31.12.2013 72653
Придбано основних засобiв
3
Вибуло
314 19
333
Станом на кiнець звiтного перiоду31.12.2014 72653

8527
22 25

29350

11763

711 1208

10260

8527

29350

11763

397 1192

10282

134472
134164

НАКОПИЧЕНА
АМОРТИЗАЦIЯ
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 31.12.2013
909
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод
182 561 1573
Вибуло
278 17 542 837
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 31.12.2014
150
БАЛАНСОВА ВАРТIСТЬ 72653
3536
10539
5784
33 103 366

4809
26

18250
42

4991

4406

616 1064

9764

38

5979

364 1089

9916

41

694 3078
18811

93014

5.10 ЗАПАСИ
Запаси Товариства представленi наступним чином:
31 грудня 2013р
31 грудня 2014р
Сировина i матерiали
100
Запаснi частини 124 119
Тара i тарнi матерiали 71
Iншi запаси 13 27
Незавершене виробництво
Готова продукцiя
37 385
Товари 2
2
Всього 165 378 141 693

608 89 154
62
27 175
32 536

19 793

Запасiв у заставi на суму 130 105тис.грн. . Знецiнених запасiв Товариство не має.
5.11 ПОТОЧНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.
Станом на 31 грудня 2013 року та на 31 грудня 2014 року поточнi податковi активи Товариства були представленi
наступним чином:
2013
2014
Податок на прибуток 2
Податок на додану вартiсть 1432
Податок на землю
127
Всього поточнi податковi активи 1 559
2
Станом на 31 грудня 2013 року та на 31 грудня 2014 року поточнi податковi зобов`язання Товариства були
представленi наступним чином
2013
2014
Мiсцевi податки 692 409
Податок на додану вартiсть Податок на землю
Всього поточнi податковi зоьов`язання
692 409
6.УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Управлiння ризиком капiталу
Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i
одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв.
Керiвництво регулярно переглядає структуру свого капiталу. На основi результатiв такого перегляду Товариство
вживає заходiв для збалансування загальної структури капiталу шляхом отримання нових кредитiв або погашення
iснуючої заборгованостi.
Основнi категорiї фiнансових iнструментiв
(а) Основнi фiнансовi зобов'язання Товариства включають , кредиторську заборгованiсть, а також iншi
довгостроковi зобов'язання. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення фiнансування для
операцiйної дiяльностi Товариства. Товариство має рiзнi фiнансовi активи, такi як iнвестицiї, якi оцiнюються
за справедливою вартiстю через прибутки та збитки,
дебiторська заборгованiсть, а також грошовi кошти.
Основнi ризики, що виникають вiд фiнансових iнструментiв Товариства - кредитний ризик i ризик лiквiдностi,
ризик змiни процентних ставок .
Кредитний ризик
"
Основними фiнансовими активами Товариства є грошовi кошти, а також дебiторська заборгованiсть. Грошовi
кошти оцiнюються з мiнiмальним кредитним ризиком, оскiльки розмiщенi у фiнансових установах.
"
Товариство пiддається ризику того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк

перед Товариством, що в результатi призведе до фiнансових збиткiв Товариства. Товариство веде жорсткий
контроль над своєю дебiторською заборгованiстю. Для кожного клiєнта визначаються кредитнi лiмiти та перiоди
на пiдставi їх кредитної iсторiї, яка переглядається на регулярнiй основi, або використовується передоплата.
Балансова вартiсть дебiторської та iншої заборгованостi, складає собою максимальний кредитний ризик
Товариства.
Станом на 31 грудня фiнансовi iнструменти Товариства були представленi таким чином:
рядок балансу
31.12.2013 31.12.2014
Фiнансовi активи
Фiнансовi iнвестицiї
1035
15 373 10695
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
1125
9 185
13598
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
1130
5 636
7140
Iнша поточна заборгованiсть 1155
27 419 25405
Грошовi кошти та еквiваленти
1165
95 3772
Всього фiнансових активiв
57 708 60610
рядок балансу
31.12.2013 31.12.2014
Фiнансовi зобов'язання
Позики 1600,1510
242 291 288811
Забезпечення виплат персоналу
1520
Векселi виданi 1605
2000
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1615
25 570 15139
Кредиторська заборгованiсть с бюджетом та позабюджетними фондами
1620
692 409
Кредиторська заборгованiсть зi страхування 1625
559
Кредиторська заборгованiсть з оплати працi 1630
1186
35
Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635
39 358 23613
Iншi поточнi зобов'язання
1690
32 728 35249
Всього фiнансових зобов'язань
1695
344 384 363256
Ризик лiквiдностi
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi
Товариством ретельно контролюється i управляється. Товариство використовує процес докладного бюджетування та
прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних
зобов'язань. Бiльшiсть видаткiв Товариства є змiнними i залежать вiд обсягу реалiзованих товарiв.
Станом на
31 грудня 2013 р.
До трьох мiсяцiв
Вiд трьох мiсяцiв до року
Бiльше п'яти рокiв Всього
Позики 75667
166624 242 291
Векселi виданi 2 000
2 000
Кредиторська заборгованiсть за виданими авнсами
39358
39 358
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
25570
25 570
Кредиторська заборгованiсть с бюджетом та позабюджетними фондами
692
Кредиторська заборгованiсть зi страхування

559

559
Кредиторська заборгованiсть з оплати працi

1186

1186
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками
252
Iншi поточнi зобов'язання
32 728
Всього фiнансових зобов'язань
344 636

Станом на
31 грудня 2014 р.

32728
80104

65180 166624

692

252

Фiнансовi зобов'язання До трьох мiсяцiв
Вiд трьох мiсяцiв до року
Бiльше п'яти рокiв
Позики 122287
166524 288811
Кредиторська заборгованiсть за отриманими авнсами
23613
23613
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
15139
15139
Кредиторська заборгованiсть с бюджетом та позабюджетними фондами
409
409
Кредиторська заборгованiсть зi страхування 0
0
Кредиторська заборгованiсть з оплати працi 35
35
Кредиторська заборгованiсть по розрахункам з учасниками
252
252
Iншi поточнi зобов'язання
35249
35249
Всього фiнансових зобов'язань
122731 74253
166524 363508

Всього

7.ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ця рiчна фiнансова звiтнiсть за перiод, що закiнчився 31 грудня 2014 року, була затверджена до надання
керiвництвом Товариства 31 сiчня 2015 року.
Керiвник
Зiновiй Степанович
Головний бухгалтер
Володимирiвна

Процiв
Константюк Ольга

