Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

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.

Директор

Похилько Сергiй Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

18.11.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "МКТ"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

32137049

4. Місцезнаходження
емітента

61177 Харкiвська область - м. Харкiв пров. Пластичний, буд. 9

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

057-783-68-28 057-783-68-29

6. Електронна поштова
info@graver.com.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

20.11.2015
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

219(4263) Бюлетень цiннi папери України

24.11.2015

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

graver.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

24.11.2015
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

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)

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав
лiцензiй (дозволiв).
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових
агенцiй.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових
цiнних паперiв.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв
емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не
вiдбувалося.
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi
яких по класифiкатору не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний
перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не
заповнюють.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття,
якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до
складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв
на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають
iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних
паперiв.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття"
- за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних
паперiв.
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв
ФОН.
"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "МКТ"

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

АБ 359109

3. Дата проведення державної реєстрації

09.04.2009

4. Територія (область)

Харкiвська область

5. Статутний капітал (грн.)

1000000.00

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

0.000

0.000
4

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.29

ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У.

25.62

МЕХАНІЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ

46.90

НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

10. Органи управління
Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітентипідприємства
акціонерні товариства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Відділення №1 філії ХГРУ ПАТ КБ "Приват Банк"

2) МФО банку

351533

3) Поточний рахунок

26002060328631

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який Відділення №1 філії ХГРУ ПАТ КБ "Приват Банк"
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку

351533

6) Поточний рахунок

26005052301414

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

не має

д/в

д/в д/в д/в д/в

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

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

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

Кузьмичова Катерина Володимирiвна

МЕ 435485 06.07.2004 МВМ Дзержинського РВХМУУМВС України в Харк. обл.

50.000000000000

Яшиш Наталiя Владленiвна

ММ 522275 05.04.2000 Ленiнським РВХМУУМВСУ в Харкiв.обл.

50.000000000000
Усього

100.000000000000

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

Директор
1) посада
Похилько Сергій Миколайович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ММ 666988 03.01.2001 МВМ Дзержинського РВХМУУМВС
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
україни в Харків. обл.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1962
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
Науковий співробітник в Харківському Державному
7) найменування підприємства та
Універсітеті ім.Каразина
попередня посада, яку займав**
25.04.2014 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Крiм оплати працi,
визначеної штатним розкладом та iншими внутрiшнiми документами, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй
формi) цiй посадi не надавалось.Змін у посадовій особі за звітний період не було.Немає непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi злочини.Загальний стаж роботи - 36 років. Протягом п'яти років
перебував на посаді: -Науковий співробітник в Харківському Державному Універсітеті ім.Каразина.,
директор ПАТ "МКТ" Не обіймає посад на будь-яких інших підприємств.
Ревізор
1) посада
Яшиш Наталія Владленівна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ММ 522275 05.04.2000 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Харківській області
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1968
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
ТОВ "Афаліна", заступник директора з фінансів
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.04.2014 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Виплачених
винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Змін у посадовій особі не було.Немає
непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.Загальний стаж роботи-20 років.Протягом п'яти
років не працює.Посадоів особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ 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
9) опис -

Головний бухгалтер
немає

-- -

д/н

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

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

Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
кількості акцій
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні

прості на Привілейовані
пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Похилько Сергій
Миколайович

д/н

0

0

0

0

0

0

Ревізор

Яшиш Наталія
Владленівна

д/н

5000000

50

5000000

0

0

0

5000000

50

5000000

0

0

0

Усього

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках) прості іменні

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках) прості іменні

Кузьмичова Катерина
Володимирiвна

д/н

5000000

50

5000000

0

0

0

Яшиш Наталiя Владленiвна

д/н

5000000

50

5000000

0

0

0

10000000

100

10000000

0

0

0

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

прості на Привілейовані
пред'явника
іменні

привілейо
вані на
пред'явни
ка

Кількість за видами акцій

Усього

прості на Привілейовані
пред'явника
іменні

привілейо
вані на
пред'явни
ка

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

25.04.2014
Дата проведення
100
Кворум зборів
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах
1. Обрання персонального складу лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв за пiдсумками голосування
щодо питань порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "МКТ".
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбуваються "25"
квiтня 2014 р.
3.Обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Розгляд звiту директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Розгляд звiту Ревiзора про результати дiяльностi у 2013 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.
6. Розгляд незалежного аудиторського висновку до рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк та
затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2013 рiк.
7. Затвердження порядку розподiлу та використання прибутку (або покриття збиткiв) Товариства за 2013
рiк.
8. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 р.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора та Директора товариства.
10. Обрання Ревiзора.
11. Обрання Директора.
Всi питання порядку денного на зборах розглянутi, проголосованi, рiшення прийнятi.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРЕЄСТРХАРКІВ"

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

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Центр аудиторських послуг"

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
35701718
61072 Харкiвська область Дзержинський м.Харків Тобольська,42
АЕ 286602
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

10.10.2013
728-03-05
728-03-04
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Виконання функцій депозитарної установи, згідно положення про
депозитарну діяльність депозитарної установи. Обслуговування рахунків в
цінних паперах депонентів емітента.

Приватне пiдприємство
22693955
61003 Харкiвська область м. Харків Кооперативна, 18
свiдоцтво № 4467
Аудиторська Палата України

29.09.2011
057-786-01-55
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги Емітенту.

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
01001 м. Київ м. Київ Б.Грінченка,3
2092
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01.10.2013
044-377-70-16
044-279-12-49
Депозитарна діяльність Центрального депозитація
Протягом звiтного перiоду вiдбулись змiни особи, що веде облiк права
власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України
вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178VI (далi- Закон) та Порядку передачi цiнних паперiв на депозитарне
обслуговування до Центрального депозитарiю цiнних паперiв,
затвердженно рiшенням Нацiольної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку вiд 26.03.2013 № 430.
Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України" -

депозитарiй, який обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства.
Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону України "Про депозитарну систему
України", акцiонерне товариство набуває статусу Центрального
депозитарiю з дня реєстрацiї Комiсiєю в установленому порядку Правил
Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним
акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила
Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013
№2092). В зв"язку з цим замiсть Номеру лiцензiї або iншого документу
вказано № рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил Центрального
депозитарiю та замiсть дати видачi лiцензiї або iншого документа вказана
дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил Центрального
депозитарiю.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

07.12.2011

118/20/1/11

ДКЦПФР Харківське
територіальне
управління

UA 4000135461

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.10

10000000

1000000.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Цiннi папери товариства у звiтному роцi не брали участi в органiзованих ринках. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному
роцi не було. Нового випуску акцій не було.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Товариство з обмеженою відповідальністю "МКТ" було створено в листопаді 2002 року
групою ентузіастів, наукових співробітників Харківського Державного Університету.
ТОВ "МКТ" було перетворено у Відкрите акціонерне товариство.Згідно з
дематеріалізацією акцій денного переведення випуску простих акцій ВАТ "МКТ",
документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація
випуску простих іменних акцій)перетворене в Публічне акціонерне товариство "МКТ"
(далі - ПАТ )

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
Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом систематичного
здійснення виробничо-господарської, комерційної та інших видів діяльності в
різних галузях господарювання,виробництва та реалізації товарів народного
споживання й продукції виробничо-технічного призначення, організації ті здійснення
закупівлі і продажу будь-яких товарів та продукції, надання будь яких
послуг,здійснення фінансових та торгівельних операцій, розвитку зовнішньо економічних зв'язків, формування товарного ринку,розвитку інфраструктури і
реалізації на основі одержання прибутку соціальних та економічних інтересів
акціонерів та працівників Товариства, а також здійснення іншої, не забороненої
чинним законодавством України, діяльності для отримання прибутку на вкладений
капітал.
Управління і контроль за діяльністю Товариства здійснюють наступні органи
Товариства:
Директор, одноособовий виконавчий орган Товариства, який діє без довіреності від
імені Товариства та здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.
Ревізор, одноособовий контролюючий орган Товариства, який перевіряє фінансовогосподарську діяльність Товариства та його виконавчого органу.

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
Iнформацiя за звiтний перiод стосовно середньооблiкової чисельностi працiвникiв
облiкового складу 4 особи, середньої численностi позаштатних працiвникiв не має,
якi працюють за сумiсництвом 2 особи, чисельностi працiвникiв якi працюють на
умовах неповного робочого часу не має.Фонд оплати працi- 45 тис. грн. Зазначаються
факти збiльшення фонду оплати працi вiдносно попереднього року на 4 тис.грн.
Кадрова програма направлена на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента.

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

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.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
ООблікова політика за МСФЗ затверджена Наказом Директора № 1 від 03.01.2014 року.
Облікова політика у 2014 році була незмінною.
Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів
України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Статті фінансової
звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів,
затверджених Міністерством фінансів України. Зміст рядків конкретизовано у
Примітках. Рядки не містять посилань на відповідні Примітки, тому що це не
передбачено формами, але Примітки структуровано для полегшення користування,
додано Зміст із вказанням сторінок.
Ця фінансова звітність не є консолідованою фінансовою звітністю, а є окремою
фінансовою звітністю ПАТ, без врахування зміни чистих активів чи результатів
діяльності інших підприємств.
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за
первісною вартістю (з урахуванням вимог МСФЗ), за винятком деяких фінансових
інструментів (фінансових активів) та доцільної собівартості інвестиційної
нерухомості, які оцінювалися за справедливою вартістю.
Ця фінансова звітність складена в тисячах гривень, всі суми округлені до тис.
грн., крім випадків, де вказано інше.

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;
ПАТ "МКТ" в звітному році отримувало дохід від надання послуг по механічній
обробці металевих виробів, послуг з лазерної порізки металу, послуг з ремонту й
технічного обслуговування машин й устаткування промислового призначення.
Замовниками є промислові підприємства у галузях машинобудування, будівництва,
обробки дерева та інші.

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
Придбання або відчудження активів за останні п'ять років не було.

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
Правочин з власниками істотної участі, членами виконавчого органу та товариством
не укладамися протягом звітного року.

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
Станом на 31.12.2014 на балансі є власні основні засоби первісною віртістю в
сумі 164 тис. грн. та залишковою вартістю 27 тис. грн., які відповідають
аналітичному обліку, відповідно критеріям, встановленим П(С)БО №7 "Основні
засоби", затвердженого наказом МФУ від 27.04.2000 №92.
Дооцінка вартості основних засобів не проводилася.Протягом року основні засоби не
вибували.
За 2014 рік нарахована амортизація основних засобів у сумі 2 тис. грн.
На балансі товариства такі основні засоби- станки лазерної різки, станки плазменої
різки,копіювальна техніка:ксерокс,принтер та інше виробниче обладнання та
інструмент.
При складанні звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності був
проведений аналіз на відповідність існуючих основних засобів.
Переоцінка основних засобів у 2014 році не проводилася, податкових ефектів у
зв'язку з переоцінкою немає. Інших змін вартості, крім розкритих у таблиці, не
було.
Всі класи основних засобів обліковуються за моделлю історичної собівартості за
вирахуваннями накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності
(знецінення), використовувані методи амортизації та терміни корисного використання
розкриті під час опису положень Облікової політики.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Недосконалість та нестабільність діючого Законодавства.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Штрафних санкцій і компенсацій за порушення законодавства протягом року не було

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Підприємство не має кредитів.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладені у 2014 році договори були всі виконані.

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)
У поточному році підприємство розширює номенклатуру продукції, удосконалює існуючі
зразки, веде пошук нових видів продукції, досліджує ринки збуту на них.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
Витрат на дослідження та розробку за звітний період не було.

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

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
Девіденди за звітний період не нараховувались і не виплачувались.

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

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
28.000
27.000

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

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
28.000
27.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

28.000

27.000

0.000

0.000

28.000

27.000

- транспортні засоби

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

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

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

Усього

28.000

27.000

0.000

0.000

28.000

27.000

Пояснення : Строки корисного використання по класах наступнi:
Будiвлi та iнша iнвестицiйна нерухомiсть-вiд 20 до 60 рокiв,Машини та обладнання 5 рокiв,Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi -5 рокiв,Транспортнi засоби 5
рокiв,Iншi основнi засоби - 5 рокiв.
Основнi засоби облiкованi та вiдображенi у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi iз
Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби" при цьому
придбанi основнi засоби зарахованi за первiсною вартiстю, знос їх нараховується за
прямолiнiйним методом виходячi iз строку корисного використання як це визначено у
наказi про облiкову полiтику.Первісна вартість основних засобів в сумі 164 тис.
грн. , накопичена амортизаці 137 тис. грн.Залишкова вартість основних засобів в
сумі 27 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів 83,54%. Ступінь використання
100%. Переоцінка основних засобів за звітний рік не проводилася.Обмежень на
використання майна емітента не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

70

76

1000

1000

1000
1000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(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
Розрахункова вартість чистих активів(70.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(1000.000 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 :
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):

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Дата
погашення

0.00
0.00
0.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
0.000
Х
Х

Х
д/н
Х
Х
д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

д/н
Х
Х

0.00
0.00
0.00

0.000
Х
Х

д/н
Х
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

Х
д/н
Х
Х

д/н
0.00
0.000
д/н
Податкові зобов'язання
Х
0.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання
Х
620.00
Х
Х
Усього зобов'язань
Х
620.00
Х
Х
Опис Зобов'язання пiдприємства складаються з:
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 593,0 тис.грн;
зобов'язання щодо платежiв в бюджет - 0,0 тис.грн
зобов'язання зi страхування -1,0 тис.грн
зобов'язання з оплати працi - 3,0 тис.грн.
поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами- 17,0 тис. грн.
iншi поточнi зобов'язання (фiнансова допомога, по розрахунках з пiдзвiтними особами) -6,0 тис.грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
25.04.2014
25.04.2014

Вид інформації
3
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
2
3

Рік
2012
2013
2014

Кількість зборів, усього
1
1
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
немає

Ні
X
X
X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

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

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
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
немає

Ні
X
X
X
X
X
X

X

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
0
0
0
0
0
0

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
немає немає

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
немає

Ні
X
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) немає
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) немає
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 0
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 напрямів 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

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

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 акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
немає

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
Публікується у
Документи
Копії
Інформація
пресі,
надаються для документів розміщуєтьс
розповсюд
жується на
оприлюднюється в
ознайомлення
надаються
я на власній
загальних
загальнодоступній
безпосередньо
на запит
інтернет
торінці
зборах
базі НКЦПФР про в акціонерному акціонера

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

ринок цінних
паперів

товаристві

акціонерного
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
немає

Ні
X
X

X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні
X
X
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
немає

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?
Так
Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) немає

Ні
X
X
X

X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради

Ні
X
X
X

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) немає

X
X

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
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) немає

Так
X

Ні
X

X
X
X

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

X

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

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "МКТ"
Територія ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І
УСТАТКОВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У.
Середня кількість працівників 4
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 61177 Харкiвська область м. Харкiв пров. Пластичний, буд. 9,
т.057-783-68-28
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

2015

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
32137049
230

за КВЕД

28.29

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801001

На початок
На кінець
На дату переКод
рядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
01.01.1012
-1000
---

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

--464
28
164
136
---

--464
27
164
137
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

--29
-521

--29
-520

1100

17

18

1101
1110

17
--

18
--

1125

132

130

1130

--

--

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195

------27
176

----4
-18
170

1200

--

--

1300

697

690

----------

-----------

-----------

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

1000

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

----924
--76

----930
--70

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

------

------

1600

--

--

1610

--

--

1615
1620
1621
1625
1630

603
--1
3

593
--1
3

1635

--

17

1660
1665
1690
1695

--14
621

--6
620

1700

--

--

1900

697

690

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

Директор

________________

-------

________________
(підпис)

------------

--

Похилько Сергій Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

---------

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
-1000

б/б

Дата (рік, місяць, число)

2015

за ЄДРПОУ

Підприємство Публічне акціонерне товариство "МКТ"

Коди
01
01
32137049

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

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

76

66

2050

(47)

(8)

2090

29

58

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
68
(94)
(--)
(9)

(--)
62
(119)
(--)
(--)

2190

--

1

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(6)
---(--)
(--)
(--)

(--)
---(--)
(--)
(--)

2290

--

1

2295
2300

(6)
--

(--)
--

2305

--

--

2350

--

1

2355

(6)

(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

--6

-1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
8
45
17
2
69
141

1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

За аналогічний
період попереднього
року
4
6
41
17
2
61
127

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2615

--

--

2650

--

--

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Директор

________________

Похилько Сергій Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

б/б

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Публічне акціонерне товариство "МКТ"

за ЄДРПОУ

2015

Коди
01
01
32137049

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2014 рік
Форма № 3
Стаття

Код за ДКУД
Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

110

71

3005
3006
3010
3095

---1

-----

3100

(39)

(14)

3105
3110
3115
3117
3190
3195

(39)
(18)
(7)
(3)
(4)
4

(38)
(14)
(6)
(--)
(1)
-2

3200

--

--

3205

--

--

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(--)
(--)
(--)
--

(--)
(--)
(--)
--

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
-4
--4

-(--)
(--)
--2
2
---

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
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
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
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

Директор

________________

Похилько Сергiй Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

1801004

________________

б/б

(підпис)

Дата (рік, місяць, число)

2015

за ЄДРПОУ

Підприємство Публічне акціонерне товариство "МКТ"

Коди
01
01
32137049

Звіт про власний капітал
за 2014 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Директор

Код за ДКУД

Зареєстрований Капітал ДодатКод
(пайови у дооцін- ковий
рядка
й)
ках
капітал
капітал

Нерозподілений
РезерНеопла- Вилувний прибуток чений
чений
капітал (непокри капітал капітал
тий
збиток)
6
7
8
9
--924
---

Всього

2
4000

3
1000

4
--

5
--

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

1000

--

--

--

-924

--

--

76

4100

--

--

--

--

-6

--

--

-6

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--1000

----

----

----

--6
-930

----

----

--6
70

________________

Похилько Сергiй Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

1801005

________________
(підпис)

б/б

10
76

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
П Р И М I Т К И
до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ
"М
К
Т"
за 2014 рiк.
Рiчна фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2014 р.
Примiтки до фiнансової звiтностi:
1. Iнформацiя про Компанiю
2. Основа подання фiнансової звiтностi
2.1.
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
2.2.
Суттєвi судження, оцiнки та припущення
2.3.
Суттєвi положення облiкової полiтики
2.4.
Змiни в облiковiй полiтицi в майбутньому; стандарти, якi були виданi, але
ще не дiють
3. Основнi засоби
4. Iнвестицiйна нерухомiсть, договори оренди як орендодавець
5. Нематерiальнi активи
6. Грошовi кошти та короткостроковi депозити
7. Iншi фiнансовi активи
8. Iншi активи
9. Знецiнення активiв
10. Акцiонерний капiтал та iншi статтi власного капiталу
11. Резерви
12. Вiдстроченi податки
13. Фiнансовi зобов'язаннi та iнша кредиторська заборгованiсть
14. Умовнi та договiрнi зобов'язання
15. Операцiйнi доходи та витрати
16. Iншi статтi доходiв та витрат
17. Iншi статтi сукупного доходу
18. Податки на прибуток
19. Управлiння ризиками та капiталом
20. Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн
21. Подiї пiсля звiтного перiоду
Примiтки до фiнансової звiтностi

ПАТ

*М

К

Т* за 2014 рiк.

1. Iнформацiя про Компанiю
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"М
К
Т" (надалi - ПАТ, Компанiя) є
товариством, яке зареєстроване i дiє в Українi, згiдно iз законодавством України.
Адреса реєстрацiї_
Фактичне мiсцезнаходження:61177,Харкiвська область, м.Харкiв, провулок Пластичний,
будинок 9.
Материнської компанiї немає.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ за рiк, що закiнчився 31.12.2014 р., була затверджена
директором 07 лютого 2015 року.
Основним видом дiяльностi компанiї за КВЕД - 2010 є :
29.29 - Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення;

2. Основа подання фiнансової звiтностi
2.1 Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (далi - МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до МСФЗ, що є чинними станом на
31.12.2014 р. Компанiя не застосовує жодних МСФЗ достроково.
Облiкова полiтика за МСФЗ затверджена Наказом Директора № 1 вiд 03.01.2014 року.
Облiкова полiтика у 2014 роцi була незмiнною.
Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв
України, що затверджує форми фiнансових звiтiв в Українi. Статтi фiнансової
звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм фiнансових звiтiв,
затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Змiст рядкiв конкретизовано у
Примiтках. Рядки не мiстять посилань на вiдповiднi Примiтки, тому що це не
передбачено формами, але Примiтки структуровано для полегшення користування,
додано Змiст iз вказанням сторiнок.
Ця фiнансова звiтнiсть не є консолiдованою фiнансовою звiтнiстю, а є окремою
фiнансовою звiтнiстю ПАТ, без врахування змiни чистих активiв чи результатiв
дiяльностi iнших пiдприємств.

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за
первiсною вартiстю (з урахуванням вимог МСФЗ), за винятком деяких фiнансових
iнструментiв (фiнансових активiв) та доцiльної собiвартостi iнвестицiйної
нерухомостi, якi оцiнювалися за справедливою вартiстю.
Ця фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень, всi суми округленi до тис.
грн., крiм випадкiв, де вказано iнше.
2.2. Суттєвi судження, оцiнки та припущення
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень, що базуються на попередньому
досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх
подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих обставин, стосовно представлення
активiв i зобов'язань, розкриття умовних активiв i зобов'язань тощо при пiдготовцi
фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. Фактичнi результати можуть
вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок.
Припущення та зробленi на їхнiй основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються
на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному
перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i в усiх наступних перiодах
перспективно.
Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi
судження, оцiнки та припущення:
1)
Компанiя продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.
2)
Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не
передбаченi на продаж та не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть
розглядається як дiяльнiсть, що продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi
не наводиться.
3)
Ознаки знецiнення нефiнансових активiв вiдсутнi.
4)
Строки корисного використання довгострокових нефiнансових активiв
об'рунтованi; цiлком зношенi активи продовжують використовуватися та не можуть
бути списаними з балансу, так як Компанiя їх фактично використовує, пiдтримує
робочий стан.
5)
Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до
методологiї, визначеної облiковою полiтикою.
6)
Оцiнка фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю без даних бiржових
курсiв на останнiй день звiтного перiоду мiстить припущення щодо незмiнностi
економiчних умов.
7)
Зменшення корисностi фiнансових iнструментiв мiстить ряд припущень та оцiнок
(наявнiсть чи вiдсутнiсть ознак знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо). Ще
одним важливим припущенням є те припущення, що фiнансовi iнвестицiї в цiннi
папери, в основному, можуть створити майбутнi грошовi потоки тiльки внаслiдок
їхнього продажу або лiквiдацiї емiтента, а не внаслiдок отримання процентiв,
дивiдендiв тощо. Керiвництво припускає, що реалiзацiя таких цiнних паперiв не буде
довшою за 1 рiк, тому майбутнi грошовi потоки не дисконтуються.
8)
Час використання/погашення вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань
теж є припущенням, на пiдставi якого застосовуються вiдповiднi майбутнi ставки
податку.
9)
Компанiєю оцiнено, що для тих активiв та зобов'язань, що вiдображенi в
балансi як довгостроковi (крiм вiдстрочених податкiв), вiдшкодування активiв або
погашення зобов'язань, вiдповiдно, вiдбудеться бiльш нiж через дванадцять мiсяцiв
з дати балансу для кожного рядка активiв та зобов'язань, а по поточним - не бiльш
нiж протягом календарного року; додатковi розшифрування не надаються, окрiм опису,
що наведений у контекстi ризикiв лiквiдностi.
10)
Пiд час дисконтування довгострокової дебiторської заборгованостi використано
облiкову оцiнку доречної ставки дисконтування, ця оцiнка може змiнитися
перспективно, якщо Компанiя отримає найкращi об'рунтування iншої ставки.
11)
Компанiєю оцiнено, що договори, за якими вона виступає орендодавцем та
орендарем, не мiстять ознак фiнансової оренди та повиннi класифiкуватися як
операцiйна оренда.
12)
Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять
припущення стосовно варiювання чинникiв та їхнього впливу на активи, зобов'язання,
сукупних дохiд та капiтал.
2.3. Суттєвi положення облiкової полiтики
В цьому роздiлi наведено лише тi суттєвi положення облiкової полiтики, що
стосуються статей фiнансової звiтностi за 2014 рiк; iншi не наведено.
Суттєвiсть
З метою формування показникiв фiнансової звiтностi компанiї встановлено кордон
суттєвостi в розмiрi 1 тис. грн. для всiх статей балансу, крiм статей, для яких
визначено окремий критерiй суттєвостi.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi iнструменти вiдображаються за справедливою вартiстю або амортизованою
вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї. Початок та припинення визнання фiнансових
iнструментiв чiтко регламентуються МСФЗ.

Фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою вартiстю, при цьому,
фiнансовi iнструменти, крiм таких що оцiнюються за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки у прибутку чи збитку, визнаються за справедливою вартiстю
плюс/мiнус витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням
справедливої вартостi при первiсному визнаннi є цiна угоди.
Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi активи за наступними категорiями:
а) фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки у прибутку чи збитку (облiковуються за справедливою вартiстю, без
перевiрки на зменшення корисностi, змiна справедливої вартостi вiдображається у
фiнансовому результатi);
б) фiнансовi активи утримуванi до погашення (облiковуються за амортизованою
вартiстю iз застосуванням ефективної вiдсоткової ставки, перевiряються на
зменшення корисностi);
в) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги та iнша монетарна ДЗ
(облiковується за амортизованою вартiстю, перевiряється на зменшення корисностi);
г) фiнансовi активи доступнi для продажу (облiковуються за справедливою вартiстю,
перевiряються на зменшення корисностi, змiна справедливої вартостi вiдображається
у капiталi (через iнший сукупний дохiд); якщо неможливо достовiрно визначити
справедливу вартiсть акцiй та iнших iнструментiв власного капiталу - облiковуються
за собiвартiстю);
д) депозити;
є) грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти i їх еквiваленти включають готiвковi грошовi кошти, кошти на
поточних рахунках та короткострокових депозитах в банках з початковим строком
погашення до 90 днiв й менше.
Компанiя класифiкує непохiднi фiнансовi зобов'язання за наступними категорiями:
а) фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки у прибутку чи збитку (облiковуються за справедливою вартiстю, змiна
справедливої вартостi вiдображається у фiнансовому результатi);
б) iншi фiнансовi зобов'язання (облiковуються за амортизованою вартiстю iз
застосуванням ефективної вiдсоткової ставки).
Основнi засоби, iнвестицiйна нерухомiсть,
Об'єкти основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi та нематерiальних активiв
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Модель облiку за
переоцiненою вартiстю не застосовується. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним
методом. Строки корисного використання по класах наступнi:
Будiвлi та iнша iнвестицiйна нерухомiсть
- вiд 20 до 60 рокiв,
Машини та обладнання
5 рокiв,
Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi
5 рокiв,
Транспортнi засоби
5
рокiв,
Iншi основнi засоби
5
рокiв,
Нематерiальнi активи (лiцензiї)
20 рокiв,
Нематерiальнi активи (програмне забезпечення) - вiд 1 до 5 рокiв,
Iншi нематерiальнi активи
5 рокiв.
Якщо лiквiдацiйну вартiсть основного засобу чи iнвестицiйної нерухомостi визначити
заздалегiдь неможливо, то вона приймається рiвною "нулю". Для нематерiальних
активiв лiквiдацiйна вартiсть приймається не рiвною "нулю" лише за умови, що для
таких нематерiальних активiв iснує активний ринок.
Об'єкти основних засобiв, iнвестицiйної нерухомостi та нематерiальних активiв
визнаються у фiнансовiй звiтностi, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. До
нематерiальних активiв застосовуються додатковi критерiї визнання (до витрат на
дослiдження й розробки, а також iнших НМА, створених власними силами).
У подальшому основнi засоби, iнвестицiйна нерухомiсть та нематерiальнi активи
регулярно переглядаються на наявнiсть ознак зменшення корисностi, та у разi
потреби, перевiряються на зменшення корисностi.
Запаси
Запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Вибуття запасiв оцiнюється
наступними методами: однорiднi запаси - за собiвартiстю перших по часу надходження
запасiв (ФIФО); всi iншi - за iдентифiкованою собiвартiстю вiдповiдної одиницi
запасiв. На дату балансу запаси визнаються за найменшою з оцiнок: за балансовою
вартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї.
Зменшення корисностi активiв
Фiнансовi активи переглядаються на зменшення корисностi у вiдповiдностi до вимог
МСФЗ 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" iз розрахунком очiкуваних
дисконтованих майбутнiх потокiв грошових коштiв. Нефiнансовi активи, iншi нiж
запаси та вiдкладенi податковi активи, аналiзується на кожну звiтну дату для
виявлення ознак їхнього можливого знецiнення; при наявностi таких ознак
розраховується сума очiкуваного вiдшкодування (найбiльша з двох величин: вартостi

при використаннi, що є очiкуваними дисконтова ними грошовими потоками, та
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж). По тих акцiях та
iнструментах власного капiталу з портфелю на продаж, для яких вiдсутнiй активний
ринок та справедливу вартiсть яких достовiрно визначити не можливо, Компанiєю
застосовується метод облiку за собiвартiстю iз перевiркою на знецiнення, без
реверсування збиткiв вiд знецiнення.
Оренда
Оренда майна повинна класифiкуватися як фiнансова, якщо всi iстотнi ризики i
вигоди вiд володiння предметом оренди переданi орендарю. Права на майно не
обов'язково повиннi бути переданi. Усi iншi види оренди класифiкуються як
операцiйна.
Компанiя як орендодавець: орендний дохiд вiд iнвестицiйної власностi, переданої в
оренду по операцiйнiй орендi, визнається рiвномiрно протягом термiну дiї договору
оренди.
Компанiя як орендар: платежi з операцiйної оренди визнаються у звiтi про сукупний
дохiд рiвномiрно протягом строку оренди.
Резерви та забезпечення
Резерв вiдображається у звiтi про фiнансовий стан (балансi) у тому випадку, коли у
Компанiї виникає юридичне або об'рунтоване зобов'язання в результатi зобов'язуючої
подiї та iснує ймовiрнiсть того, що буде вiдтiк коштiв для виконання цього
зобов'язання.
Резерв щорiчних вiдпусток формується на основi розрахунку зобов'язання за щорiчною
вiдпусткою, виходячи з кiлькостi днiв невикористаної вiдпустки та середньої
заробiтної плати за останнi 12 мiсяцiв.
Непередбаченi зобов'язання не вiдображаються в балансi. Стислий опис таких
зобов'язань, сума, iнформацiя щодо невизначеностi суми або строку погашення та
сума очiкуваного погашення зобов'язання iншою стороною наводяться в примiтках до
фiнансової звiтностi.
Витрати з податку на прибуток та вiдстроченi податки
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку та суму вiдкладеного
податку. Податок на прибуток вiдображається у складi прибутку або збитку в повному
обсязi, за винятком сум, що вiдносяться до операцiй, що вiдображаються в iншому
сукупному прибутку, або до операцiй з власниками, вiдображаються безпосередньо на
рахунках власних коштiв, якi, вiдповiдно, вiдображаються в ii iншому сукупному
прибутку або безпосередньо у складi власних коштiв. Поточнi витрати компанiї за
податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату
балансу. Вiдстроченi податки розраховується за балансовим методом та є
вiдстроченими податковими активами або зобов'язаннями, що виникають у результатi
тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання та їх податковою
базою. Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як
очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або
зобов'язань.
Вiдстрочений податковий актив вiдображається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть
того, що в майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатнiй для
покриття тимчасових рiзниць, податкових збиткiв i невикористаних податкових пiльг.
Дохiд (виручка)
Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або
пiдлягає отриманню.
Дохiд вiд продажу товарiв має визнаватися в разi задоволення всiх наведених далi
умов:
а) Компанiя передала покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю
на товар;
б) за Компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у
формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за
проданими товарами;
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та
') витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно
оцiнити.
Дохiд вiд виконання послуг визнається по мiрi виконання таких послуг,у разi
задоволення всiх наведених далi умов:
а) можна достовiрно оцiнити суму доходу;
б) є ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю;
в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного
перiоду; та
г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати,
необхiднi для її завершення.
Виручка вiд процентiв та роялтi визнається за методом нарахування (для процентiв за ефективною ставкою. Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право на їх
отримання.
Доходи та витрати (склад)

У бухгалтерському облiку доходи та витрати, що включаються у звiт про сукупнi
прибутки та збитки, класифiкуються по групах, склад їх вiдповiдає складу доходiв
та витрат за нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, що не
суперечить МСФЗ. Склад iнших сукупних доходiв вiдповiдає вимогам МСФЗ. Доходи
вiдображаються за методом нарахування. Витрати вiдображаються за функцiєю витрат
iз додатковим розкриттям за характером витрат.
Призначення деяких статей Звiту про рух грошових коштiв
Проценти отриманi по поточних рахунках та депозитах до 3 мiсяцiв (по грошових
коштах) Компанiя класифiкує як операцiйну дiяльнiсть; проценти отриманi по iнших
депозитах Компанiя вирiшила класифiкувати як iнвестицiйну дiяльнiсть. Дивiденди
отриманi класифiкуються як iнвестицiйна дiяльнiсть, сплаченi вiдсотки та виплаченi
дивiденди - як фiнансова дiяльнiсть.
2.4. Змiни в облiковiй полiтицi
Протягом 2014 року облiкова полiтика не змiнювалася.
3.Основнi засоби
Основнi засоби
Класи основних засобiв, що облiковуються Компанiєю
Транспортнi
засоби
Будинки i споруди Машини та обладн.
Первiсна вартiсть чи оцiнка на 01.01.2014, тис. грн. 3
154
7
Придбано тис. грн.
0
0
0
Вибуло, тис. грн.
0
0
0
Переоцiнка, тис. грн.
0
0
0
Iншi змiни (розкрити письмово), тис. грн.
Первiсна вартiсть чи оцiнка на 31.12.2014, тис. грн. 3
154
7
Знос та зменшення корисностi на 01.01.2014,
тис. грн.
0
0
0
Амортизацiйнi вiдрахування, тис. грн.
1
136
0
Знецiнення (зменшення корисностi), тис. грн.
0
0
0
Вибуло, тис. грн.
0
0
0
Iншi змiни (розкрити письмово), тис. грн.
Знос та зменшення корисностi на 31.12.2014,
тис. грн.
0
0
0
Чиста балансова вартiсть на 01.01.2014, тис. Грн.
3
154
7
Чиста балансова вартiсть на 31.12.2014, тис. грн.
3
154
7
Згiдно з вимогами МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби", Компанiя розкриває також
наступну iнформацiю.
Переоцiнка основних засобiв у 2014 роцi не проводилася, податкових ефектiв у
зв'язку з переоцiнкою немає. Iнших змiн вартостi, крiм розкритих у таблицi, не
було.
Всi класи основних засобiв облiковуються за моделлю iсторичної собiвартостi за
вирахуваннями накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi
(знецiнення), використовуванi методи амортизацiї та термiни корисного використання
розкритi пiд час опису положень Облiкової полiтики.
Активiв, класифiкованих як утримуваних для продажу або груп вибуття не має.
Припиненої дiяльностi протягом 2014 року не було. Ознак знецiнення основних
засобiв виявлено не було, збитки вiд зменшення корисностi не визнавалися.
Вiдновлення збиткiв вiд зменшення корисностi не проводилося.
Амортизацiя основних засобiв визнавалася як витрати, не капiталiзувалася у
балансову вартiсть iнших активiв. Компанiя не веде будiвництва або ремонтних робiт
власними силами.
Курсових рiзниць та їхнього впливу на балансову вартiсть основних засобiв немає.
Всi основнi засоби, що розкритi у цiй фiнансовiй звiтностi, належать Компанiї без
будь-яких обмежень права власностi. Основних засобiв, переданих у заставу, або у
забезпечення зобов'язань, у т.ч. третiх осiб, немає.
Договiрних зобов'язань щодо придбання основних засобiв у майбутньому немає.
Попереднiх оплат у зв'язку з придбанням чи продажем основних засобiв у майбутньому
немає.
Вiдшкодування вартостi ранiше пошкоджених (втрачених) основних засобiв не
проводилося (таких випадкiв не було). Основних засобiв, що тимчасово не
використовуються або вибули з експлуатацiї, немає.
Загальна первiсна вартiсть повнiстю замортизоваих основних засобiв, що знаходяться
у використаннi становить: на 01.01.2014 - 3 тис. грн. , на 3,1.12.2014 р. - 3 тис.
грн.
Компанiя не володiє основними засобами (наприклад, будiвлями тощо), вартiсть яких,
за умови оцiнки за iсторичною собiвартiстю, може суттєво вiдрiзнятися вiд їхньої
справедливої вартостi.

4. Iнвестицiйна нерухомiсть, договори оренди як орендодавець
Компанiя володiє iнвестицiйною нерухомiстю , а саме будiвлями i спорудами на
загальну суму по первiснiй вартостi на 0 тис. грн.. За 2014 рiк не було
надходження, переоцiнки, вибуття iнвестицiйної нерухомостi. За 2014 рiк
амортизацiя на iнвестицiйну нерухомiсть не нараїовувалася, а за попережнi роки
знос склав 0 тисюгрн. Вiд здавання в оренду iнвестицiйної нерухомостi доходу не
отримано.
:
5.Нематерiальнi активи.
Компанiя НЕ володiє нематерiальними активами.
6. Грошовi кошти та короткостроковi депозити
Склад грошових коштiв
На 01.01.2014, тис. грн.
На 31.12.2014, тис. грн.
Каса 0
0
Поточнi рахунки у банках
0
4
Короткостроковi депозити (до 90 днiв)
0
0
Грошовi кошти в дорозi (якщо є)
0
0
Разом
0
4
Всi грошовi кошти доступнi для використання, обмежень не встановлено.
Додатковi розкриття iз Звiту про рух грошових коштiв за 2014 рiк:
Грошових потокiв вiд припиненої дiяльностi немає.
7. Iншi фiнансовi активи
Компаеiя на кiнець 2014 року має iншi необоротнi активи в сумi 18 тис.грн.
Компанiя подає iнформацiю про свої iншi фiнансовi активи з такою деталiзацiєю:
- фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки у прибутку чи збитку;
- фiнансовi активи на продаж, з вiдображенням результату переоцiнки у iншому
сукупному доходi;
- фiнансовi активи утримуванi до погашення;
- дебiторська заборгованiсть (монетарна);
- депозити (не еквiваленти грошових коштiв);
Перекласифiкацiй мiж вказаними категорiями (портфелями) протягом 2012 року не
було.
Позик (кредитiв) до сплати Компанiя не має.
Похiдних фiнансових iнструментiв Компанiя не має.
Облiк хеджування не вiдбувається.
Перемiщень мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi не було. Справедлива
вартiсть всiх поточних фiнансових iнструментiв приблизно дорiвнює їхнiй
справедливiй вартостi на пiдставi того, що вони будуть погашенi у найближчому
майбутньому.
По всiх переданих фiнансових активах припинено визнання у повному обсязi (немає
таких випадкiв, що активи переданi, а визнання не припинене внаслiдок об'єктивних
пiдстав).
Фiнансових активiв, що переданi в заставу як забезпечення зобов'язань або умовних
зобов'язань, станом на 01.01.2014 р. та 31.12.2014 р. немає.
Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки у прибутку чи збитку
Станом на 01.01.2014 р. та 31.12.2014 р. Компанiя не має фiнансових активiв, що
оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку чи
збитку. Тому нiяка iнформацiя, що вимагається до розкриття по таких активах, не
розкривається.
Фiнансовi активи на продаж, з вiдображенням результату переоцiнки у iншому
сукупному доходi
Всi фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням
переоцiнки у прибутку чи збитку, визнано такими при первiсному визнаннi.
Частина таких фiнансових активiв облiковується за справедливою вартiстю: зокрема
це стосується акцiй, чия справедлива вартiсть визначається на пiдставi бiржових
курсiв останньої угоди, а також пiдтверджена актом незалежної оцiнки. За iєрархiєю
справедливої вартостi - перший рiвень (цiни котирувань (некоригованi) на активних
ринках). Компанiя не має намiру торгувати цими акцiями або отримувати вигоду вiд
росту їхнього курсу, тому не призначала їх до портфелю фiнансових активiв, що
оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку чи
збитку. Знецiнення таких iнвестицiй не вiдбувалося. Перемiщень мiж компонентом
власного капiталу та прибутком по таких фiнансових активах не вiдбувалося.
Iнша частина фiнансових активiв (це стосується виключно акцiй i iнших iнструментiв
власного капiталу), для яких неможливо достовiрно визначити справедливу вартiсть облiковуються за собiвартiстю; збитки вiд їхнього знецiнення у подальшому не
реверсуються. У 2013 роцi не було визнано збиткiв вiд знецiнення по таких

фiнансових активах (всi вони були перевiренi на знецiнення та, у разi
необхiдностi, знецiненi на 01.01.2014 р.; збитки було визнано як вiд'ємний
компонент власного капiталу, з одночасною перекласифiкацiєю до прибуткiв/збиткiв,
тому станом на 01.01.2014 р. компонент власного капiталу вiдсутнiй).
Дивiденди, визнанi по фiнансових активах на продаж: всього за 2014 рiк - 0 тис.
грн., у т.ч. по тих, що облiковуються на 31.12.2014 р. на балансi - 0 тис. грн.
Детальна iнформацiя:
Назва На 01.01.14, тис. грн. Надiйшло
тис. грн.
Вибуло тис. грн. Перео-цiнка (у iншому сукупному доходi), тис. грн.
Знецiнення, тис. грн.
На 31.12.14, тис. грн.. В якому рядку балансу
враховано
За справедливою вартiстю
Акцiї 1000 0
0
0
0
1000 1400
За собiвартiстю
Акцiї
1000 0
0
0
0
1000 1400
Частки
ВСЬОГО
1000 0
0
0
0
1000 1400
Фiнансовi активи утримуванi до погашення
Станом на 01.01.2014 р. та 31.12.2014 р. Компанiя е має вiдстроченi податковi
активи в сумi 29 тис.грн., що утримуються до погашення. Тому нiяка iнформацiя, що
вимагається до розкриття по таких активах, не розкривається. Депозити розкрито
окремо.
Дебiторська заборгованiсть (монетарна)
Вся монетарна дебiторська заборгованiсть є поточною. Довгострокової дебiторської
заборгованостi немає (амортизацiї фактично немає). Реверсування збиткiв вiд
знецiнення не було.
По групах
На 01.01.14, тис. грн. На 31.12.14, тис. грн. Резерв на 31.12.2014
р., тис. грн.
Визнано знецiнення у 2014 роцi, тис. грн.
Списано безнадiй
без, тис. грн.
В якому рядку чи рядках балансу враховано
За товари,роботи,послуги
132
130
0
0
0
1125
iнша 0
0
0
0
0
1155
Всього
132
130
0
0
0
Депозити
Стаття "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" (рядок 1030 балансу) включає в себе
фiнансовi активи , що облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств
за амортизованою вартiстю iз використанням ефективних ставок, згiдно з договорами:
Назва Станом на 01.01.14 р. тис. грн.
Станом на 31.12.14 р. тис. грн.
Депозити
0
0
Нарахованi проценти по них до отримання 0
0
Всього
0
0
Знецiнення депозитiв немає. Балансова вартiсть приблизно дорiвнює справедливiй
вартостi по аналогiчних депозитах.
8. Iншi активи
В цiй примiтцi розкриваються суми по статтях активiв балансу, що не увiйшли в iншi
примiтки.
Стаття "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" мiстить переплату з
податку на прибуток у сумi: станом на 01.01.2014 - 0 тис. грн., станом на
31.12.2014 - 0 тис. грн.
Стаття "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами" мiстить
передоплату постачальникам послуг у сумi: станом на 01.01.2014 - 0 тис. грн.,
станом на 31.12.2014 - 0 тис. грн.
9. Знецiнення активiв
Компанiєю оцiнено, що ознак знецiнення по вказаних на 01.01.2014 р. та 31.12.2014
р. нефiнансових активах не iснує, також не iснує ознак знецiнення всiєї групи
нефiнансових активiв, що генерують грошовi потоки. Тому iншi розкриття, якi б
вимагалися МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв", не наводяться.
По фiнансових активах у 2014 роцi також не виявлено ознак знецiнення, крiм тих
активiв, що є вже знецiненими на 01.01.2014 р. до нуля.
Знецiнення по статтям, що облiковуються через iнший сукупний дохiд (статтi
капiталу) немає. Реверсування збиткiв вiд знецiнення не вiдбувалося.
10. Акцiонерний капiтал та iншi статтi власного капiталу
Власний капiтал Компанiї складається з: статутного капiталу,
непокритого збитку.
Статутний капiтал складається з часток учасникiв фiзичних осiб на зальну
номiнальну суму 1000 тис. грн. Станом на 01.01.2014 р. та 31.12.2014 р. Статутний
капiтал сплачений повнiстю, згiдно з вимогами законодавства. Протягом 2014 року
розмiр статутного капiталу не змiнювався.

Нерозподiлений прибуток - це залишок власних зароблених Компанiєю коштiв, пiсля
розподiлу.
Станом на 01.01.2014 р. ця стаття становила:
МIНУС 924 тис. грн.Станом на
31.12.2014 р. ця стаття збiльшилася до суми МIНУС 930 тис. грн.. за рахунок
отримання збитку в сумi 6 тис. грн..
Змiни у кiлькiсному складi власного капiталу за 2014 рiк вiдбулися
за рахунок
збiльшення непокритого збитку.
Летально наведено у Звiтi про змiни у власному капiталi за 2014 рiк, вони
складаються з чистого збитку у сумi 6 тис. грн., статутного капiталу .
. Виплати дивiдендiв чи iншого розподiлу чистого прибутку протягом 2014 року не
було.
11. Резерви
Компанiя не створює забезпечення виплат персоналу
Забезпечення на 01.01.2014
-Використано
+Сформовано
(-Сторновано)
Забезпечення на 31.12.2014
0
0
0
0
12. Вiдстроченi податки
Iнформацiя щодо ставок оподаткування наведена у Примiтцi 18 Податки на прибуток.
Компанiя наводить iнформацiю про вiдстроченi податки станом на 01.01.2014 р. та
31.12.2014 р., змiни по позицiях визнанi у прибутку/збитку у 2014 роцi як змiни
вiдстрочених податкiв (iнформацiя по позицiях, де не виникає тимчасових рiзниць,
не наводиться):
Компанiя на зазнавала податкових збиткiв у 2014 роцi. Також немає не використаних
у 2014 роцi та перенесених на майбутнi перiоди оподаткованих збиткiв чи пiльг.
Тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi пiдприємства, асоцiйованi
пiдприємства, а також iз частками в спiльних пiдприємствах, немає.
Сторнування попереднього списання вiдстроченого податкового активу не вiдбувалося.
Поточних та/або вiдстрочених податкiв, пов'язаних зi статтями, що вiдображаються
безпосередньо за дебетом або кредитом власного капiталу, немає. Вiдстроченi
податки не дисконтуються.
13. Фiнансовi зобов'язаннi та iнша кредиторська заборгованiсть
Iншi фiнансовi зобов'язання є поточними, iншi короткостроковi зобов'язання
фактично не амортизують, тому що оцiнено, що будуть погашенi протягом 12 мiсяцiв.
Балансова вартiсть приблизно дорiвнює справедливiй вартостi.
Iншi фiнансовi зобов'язання вiдображенi за статтями:
Стаття
Станом на 01.01.2014
Станом на 31.12.2014
Пояснення щодо змiсту
суттєвих сум
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 0
0
Iншi поточнi зобов'язання
14
6
Нефiнансових зобов'язань немає.
14. Умовнi та договiрнi зобов'язання
Договiрнi зобов'язання
Компанiя немає нiяких договiрних невiдказних чи iнших обтяжливих зобов'язань.
Компанiя не має договiрних зобов'язань з майбутнього придбання або продажу
основних засобiв, iнвестування тощо. Компанiя не виступає поручителем (не надавала
гарантiй).
Умовнi зобов'язання
Компанiя не має умовних активiв чи зобов'язань станом на 31.12.2014 р., Компанiя
не є та не була стороною жодного судового процесу.
15. Операцiйнi доходи та витрати
Собiвартiсть послуг
Стаття
Сума, тис. грн.
Заробiтна плата
4
Нарахування на заробiтну плату працiвникiв
Амортизацiя
2
ВСЬОГО
23
Iншi операцiйнi доходи
Стаття
Сума, тис. грн.
Оренда iнвестицiйної нерухомостi
ВСЬОГО
0
Бартерних угод не було.
Адмiнiстративнi витрати
Стаття
Сума, тис. грн.

0
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Матерiальнi витрати
8
Заробiтна плата адмiнiстративних працiвникiв
4
Нарахування на заробiтну плату адмiнiстративних працiвникiв
Орендна плата
0
Iншi адмiнiстративнi витрати 0
ВСЬОГО
13

1

У складi адмiнiстративних витрат, як наведено вище, визнано деякi витрати,
iнформацiя щодо яких розкривається додатково.
Iншi операцiйнi витрати
В рядок "Iншi операцiйнi витрати" включено наступнi статтi:
Стаття
Сума, тис. грн..
Витрати iншi
69
Амортизацiя
2
ВСЬОГО
71
Винагороди працiвникам
Крiм операцiйних витрат по їхнiй функцiї, Компанiя розкрила операцiйнi витрати по
елементах за їхнiм характером. Додатково розкриваємо наступну iнформацiю щодо
винагород працiвникам:
Компанiя не бере участi у недержавних пенсiйних планах
Умовних зобов'язань, якi виникають у зв'язку iз зобов'язаннями з виплат по
закiнченнi трудової дiяльностi, вихiдних допомог тощо немає.
Склад витрат, пов'язаних з персоналом та залученням фiзичних осiб за цивiльноправовими договорами :
Стаття
Сума, тис. грн...
Заробiтна плата за окладами (тарифами)
0
Премiї та iншi заохочування
0
Оплата непрацездатностi 0
Формування резерву вiдпусток 0
Iншi витрати на персонал
0
Витрати за цивiльно-превовими договорами (не персонал)
0
УСЬОГО
0
Єдиний соцiальний внесок на витрати на персонал 0
Єдиний соцiальний внесок на витрати за цивiльно-правовими договорами
0
Внески на недержавне пенсiйне страхування персоналу 0
16. Iншi статтi доходiв та витрат
Iншi фiнансовi доходи:
Стаття
Сума, тис. грн...
Вiдсотки за депозитами 0
ВСЬОГО
0
Iншi доходи:
Стаття
Сума, тис. грн..
Дохiд вiд реалiзацiї цiнних паперiв 0
ВСЬОГО
0
Фiнансовi витрати:
Стаття
Сума, тис. грн...
Витрати з дисконтування довгострокової заборгованостi 0
ВСЬОГО
0
Iншi витрати:
Стаття
Сума, тис. грн...
Вартiсть реалiзованих цiнних паперiв
0
ВСЬОГО
0
17. Iншi статтi сукупного доходу
Формою Звiту про фiнансовi результати, що затверджений Мiнiстерством фiнансiв
України та який використовується Компанiєю за вiдсутностi чiтких вказiвок щодо
можливостi або неможливостi використання iнших форм фiнансової звiтностi, не
передбачена частина, що включала б iншi статтi сукупного доходу.
Компанiя станом на 01.01.2014 р. та 31.12.2014 р. та протягом 2014 року не мала
операцiй, якi б вимагали застосування вiдображення через iнший сукупний дохiд
(компоненти капiталу).
Враховуючи наведене вище, iнформацiя про сукупний дохiд не наводиться, оскiльки не
впливає на рiшення користувачiв (не є суттєвою).
18. Податки на прибуток
Найменування показника 2014 р., тис. грн.
Поточний податок на прибуток
0
Вiдстроченi податковi активи:
на початок звiтного року
0
на кiнець звiтного року
0

Вiдстроченi податковi зобов'язання:
на початок звiтного року
0
на кiнець звiтного року
0
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 0
у тому числi:
поточний податок на прибуток 0
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
0
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань
0
Вiдображено у складi власного капiталу - усього
0
у тому числi:
поточний податок на прибуток 0
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
0
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань
0
Коригувань, визнаних у 2014 роцi, щодо сум поточного податку попереднiх перiодiв,
не було. Коригування щодо вiдстрочених податкiв попереднiх перiодiв описане у
Примiтцi 12. "Вiдстроченi податки".
Податку на прибуток, що вiдноситься до компонентiв iншого сукупного прибутку,
немає.
Умовних зобов'язань чи умовних активiв вiд нерозв'язаних суперечок з податковими
органами немає. Припиненої дiяльностi та пов'язаних з нею витрат/доходiв з податку
немає.
19. Управлiння ризиками та капiталом
Фiнансовi ризики та управлiння ними
Компанiя наражається на фiнансовi ризики внаслiдок операцiй з фiнансовими
iнструментами. Фiнансовi ризики включають в себе: ринковий ризик, кредитний ризик
i ризик лiквiдностi. Метою (цiллю) управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або
мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Нижче буде наведено опис кожного з цих ризикiв i
короткий опис методiв, якi Компанiя застосовує для управлiння ними. Змiн в цiлях i
методах управлiння ризиками не вiдбувалося.
Концентрацiї вказаних ризикiв у кiлькiсному вираженнi (що є очевидним i випливає з
iнформацiї, наведеної нижче в таблицях) визначаються шляхом групування фiнансових
iнструментiв, виходячи зi схожостi в характеристиках i однакового пiдлягання
впливу змiн в економiчних або iнших умовах. Схожiсть характеристик є наступною:
валюта (гривня), географiчний регiон (Україна), емiтенти та контрагенти (резиденти
України). Компанiя не має пiдстав для iнших характеристик, тому вважається, що всi
ризики зконцентрованi саме по вказаних характеристиках в однiй (єдинiй) групi.
Кiлькiснi показники по цiй групi характеристик дорiвнюють загальним кiлькiсним
показникам та окремо не наводяться.
Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Компанiї, це
пов'язано, в основному, з iнвестицiйним ризиком. Для того щоб обмежити
iнвестицiйний ризик, здiйснюються iнвестицiї в рiзнi фiнансовi iнструменти.
Мiнiмiзацiю iнвестицiйних ризикiв Компанiя здiйснює двома способами: по-перше,
диверсифiкуючи iнвестицiйний портфель; по-друге, по можливостi, об'єктивно
аналiзуючи певний актив перед його купiвлею i вiдстежуючи подальшу iнформацiю щодо
цього активу. Депозити розмiщуються, в основному, в надiйних банках.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї, включаючи iнвестицiї,
депозити в банках, дебiторську заборгованiсть, пiдлягають наступним фiнансовим
ризикам:
o Ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання,
iнвестицiї можуть знецiнитися, а прибутковiсть активiв зменшитися. Ринковий ризик
складається з ризику процентної ставки, цiнового ризику i валютного ризику (у разi
володiння валютою чи проведення валютних операцiй);
o Ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з
причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих
обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня
справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;
o Кредитний ризик: Компанiя може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових
зобов'язань контрагентами (дебiторами).
(а) Ринковий ризик
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризик того, що майбутнi
ринковi умови можуть знецiнити iнструмент.
Компанiя не пiддається значному валютному ризику, тому що у 2012 роцi не
здiйснювала валютних операцiй i не має валютних залишкiв та заборгованостей.
Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися
внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами,
характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi
iнструменти ринку.
Аналiз чутливостi сукупного доходу Компанiї до змiн вартостi (цiни) цiнних паперiв
що на основi iснуючих позицiй на 31.12.2014 р., з урахуванням спрощеного сценарiю
5%-ної умовної змiни вартостi всiх цiнних паперiв, наведений наступним чином:
Цiннi папери на 31.12.2014 у портфелях: Вартiсть,

тис. грн. Вплив на вартiсть 5% збiльшення вартостi ЦП, тис. грн.
(гр.2 х 1,05)
Вплив на вартiсть 5% зменшення вартостi ЦП, тис. грн.
(гр.2 х 0,95)
Вплив на сукупний дохiд (3-2) або (4-2) для зростання/
зменшення вартостi, вiдповiдно, тис. грн.
1
2
3
4
5
На продаж, що облiковуються за справедливою вартiстю 1000 1050 950
100
За справедливою вартiстю через прибуток/ збиток
1000 1050 950
100
Середнi процентнi ставки, що застосовувалися компанiєю у 2014 роцi по процентних
активах (депозитах банкiв) - вiд 5% до 10%. Процентних фiнансових зобов'язань
(крiм продисконтованої довгострокової фiнансової заборгованостi, немає).
Компанiя не пiддається значному ризику коливання процентних ставок, оскiльки
Компанiя не має кредитiв iз плаваючою ставкою, а значна частина активiв, що
приносять процентний дохiд (за винятком дивiдендiв), також забезпеченi фiксованою
процентною ставкою.
Вплив на сукупний дохiд у разi збiльшення ставок, тис. грн.
(3-2) Вплив на сукупний дохiд у разi зменшення ставок, тис. грн.
(4-2)
1
2
3
4
5
6
А) Фiнансовi активи
Депозити
0
0
Х
х
Б) Фiнансовi зобов'язання
Довгостроковi зобовязання
Х
х
ВСЬОГО
(рiзниця А-Б)
Х
х
Вплив оподаткування (сума податку на прибуток з вказаних вище доходiв/витрат*)
Х
х
Чистий прибуток /збиток пiсля оподаткування
*податок на прибуток розраховано лише з процентних доходiв, т.я. витрати на
амортизацiю дисконту не враховуються у податковому облiку.
За оцiнкою керiвництва компанiї, у найближчому майбутньому вплив коливання
процентних ставок буде аналогiчним.
(б) Ризик втрати лiквiдностi
Компанiя здiйснює iнвестицiї в рiзнi активи. Iнвестицiями з високим рiвнем
лiквiдностi можуть вважатися такi активи, як банкiвськi депозити до запитання,
короткостроковi депозити, iнвестицiї в цiннi папери, що користуються стабiльним
необмеженим попитом тощо.
Термiни погашення по похiдних фiнансових зобов'язаннях не розкриваються окремо,
т.я. Компанiя таких не має. Фiнансових гарантiй, привелiйованих акцiй, iнших
фiнансових зобов'язань немає.
Компанiя розкриває тiльки термiни погашення непохiдних фiнансових зобов'язань. У
таблицi нижче наведено розподiл недисконтованих непохiдних фiнансових зобов'язань
Компанiї (довгострокових та поточних) за групами згiдно з термiнами погашення, що
залишилися вiд дати закiнчення звiтного перiоду 31.12.2014 р. до дати погашення.
Часовi iнтервали умовно визначенi як до 3 мiсяцiв, вiд 3 до 12 мiсяцiв, бiльше 12
мiсяцiв:
Станом на 31.12.2014 по категорiях Термiн погашення до 3 мiсяцiв, тис. грн.
Термiн погашення вiд 3 до 12 мiсяцiв, тис. грн. Термiн погашення бiльше 12
мiсяцiв, тис. грн.
Процентнi кредити та позики
0
0
0
Торгiвельна заборгованiсть (за товари, роботи, послуги)
0
0
130
Вся iнша кредиторська заборгованiсть
0
0
0
Компанiя має доступ до фiнансування у достатньому обсязi .
(в) Кредитний ризик
Компанiя схильна до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що
контрагент-дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої
зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним
ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента
сплатити заборгованiсть. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення,
створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.
МСФЗ (IFRS) 7 вимагає розкриття, яке найкращим чином подає максимальний кредитний
ризик компанiї, що дорiвнює балансовiй вартостi (за мiнусом сформованого резерву
пiд знецiнення), за вирахуванням сум залiку проти зобов'язань, з додаванням сум
наданих фiнансових гарантiй/порук та сум безвiдзивних зобов'язань з надання
позики, з додатковим вирахуванням договiрних покриттiв чи забезпечень, що
зменшують кредитний ризик. Для Компанiї станом на 31.12.2014 р. максимальний
кредитний ризик дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних статей, тому що iншi
чинники вiдсутнi.
Також компанiя розкриває iнформацiю про кредитну якiсть фiнансових активiв, яка
станом на 31.12.2014 р. не є анi простроченими, анi знецiненими - висока кредитна

якiсть, прострочення, затримок зi сплати чи iнших ознак знецiнення немає.
Фiнансових активiв, що простроченi, але не знецiненi, немає.
Балансова вартiсть фiнансових iнструментiв суттєво не вiдрiзняється вiд їхньої
справедливої вартостi (крiм акцiй та iнструментiв власного капiталу, що
облiковуються за собiвартiстю, тому що справедливу вартiсть неможливо визначити
достовiрно). Грошовi кошти та депозити вiдповiдають їхнiй справедливiй вартостi,
поточна дебiторська та кредиторська заборгованiсть вiдображає наймовiрнiшi
очiкування справедливої вартостi її короткотермiнового погашення, iншi активи
перевiрено на знецiнення.
Управлiння капiталом
На виконання вимог МСФЗ (IAS)1 "Подання фiнансової звiтностi", Компанiя розкриває
цiлi, полiтики та процеси управлiння капiталом.
У якостi капiталу управляється власний капiтал Компанiї, у тому числi: статутний
капiтал та iншi статтi власного капiталу, а саме, резервний капiтал та
нерозподiлений прибуток. Кiлькiснi та якiснi данi про те, що управляється як
капiтал, наведенi у Примiтцi 10. "Акцiонерний капiтал та iншi статтi власного
капiталу". Основнi цiлi управлiння капiталом: пiдтримання достатностi капiталу, що
встановлено законодавчо, та адекватностi капiталу для ведення дiяльностi та
максимiзацiї вигiд власникiв Компанiї. Компанiя управляє капiталом та змiнює його
у залежностi вiд економiчних вимог та вимог законодавства. .
Компанiя виконує вимоги законодавства стосовно розмiру та сплати акцiонерних
(статутних) капiталiв _ (якщо є вимоги).
20. Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн
Ця фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю Компанiї та не мiстить
результатiв дiяльностi iнших компанiй, проте розкривається все наступне.
Компанiя в обов'язковому порядку розкриває вiдносини мiж дочiрнiми та материнським
пiдприємствами, з наведенням детальних даних, що iдентифiкують сторони.
Материнської компанiї, яка б контролювала Компанiю, немає.
Компанiя розкриває iнформацiю щодо компенсацiй, виплачених у 2014 роцi провiдному
управлiнському персоналу (директору), за категорiями виплат:
а) короткостроковi виплати працiвникам - 0 тис. грн.;
б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi - немає;
в) iншi довгостроковi виплати працiвникам - немає;
г) виплати при звiльненнi - немає;
') платiж на основi акцiй - немає.
Компанiя розкриває також наступну iнформацiю по категорiях пов'язаних сторiн
(нижче в таблицi перерахованi всi категорiї пов'язаних сторiн та всi типи
розкриттiв по категорiях, якi вимагаються МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї про
зв'язанi сторони", але заповнено лише тi данi, якi доречнi для Компанiї), тис.
грн.:
Категорiї
Операцiї за 2014 рiк*
Дебiторська заборгованiсть
Кредиторська
заборгованiсть
Гарантiї чи поруки, наданi або отриманi Витрати 2014 року з
безнадiйної / сумнiвної заборгова-ностi цiєї сторони
Сума операцiй за рiк
Тип операцiї
Сума на 31.12.14 Резерв сумнiвних
боргiв
Строки та умови погашення (або вказати: поточна, без особливих умов)
Сума на 31.12.14 Строки та умови погашення (або вказати: поточна, без
особливих умов)
Материнська компанiя
Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють спiльний контроль або суттєвий вплив на
Компанiю
Дочiрнi пiдприємства
Асоцiйованi пiдприємства
Спiльнi пiдприємства, у яких Компанiя виступає контролюючим учасником Провiдний управлiнський персонал Компанiї або її Материнської компанiї Всi iншi зв'язанi сторони
84
2
100
4
2
1
Оренда
РКО
Внесок до УФ

Придбання акцiй
Продаж акцiй
Комiсiя зберiгачу * У операцiях за рiк наводяться всi типи операцiй (наприклад, продаж/придбання
товарiв чи основних засобiв тощо; надання або отримання послуг; оренда; рух за
фiнансовими угодами (зокрема, позики та внески власного капiталу); надання
гарантiй або застави i т.д.), крiм виплат персоналу, що розкритi вище окремо.
21. Подiї пiсля звiтного перiоду
Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску вказана у Примiтцi 1.
"Iнформацiя про Компанiю"; Компанiя оцiнила в перiод з 01.01.2014 р. й до цiєї
дати iснування наступних подiй:
а)
подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду
(подiї, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi за 2014 рiк); та
б)
подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi
не вимагають коригування фiнансової звiтностi, але вимагають певних розкриттiв).
Жодного типу подiй виявлено не було.
Директор
С.М.Похилько.

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів

Приватне підприємство "Аудиторська фірма
"Центр аудиторських послуг"
33693955
Україна, 61003, Харківська обл.,м. Харків,вул.
Кооперативна, 18
4467
29.09.2011
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
Приватне підприємство "Аудиторська фірма
"Центр аудиторських послуг"
(код за ЄРДПОУ 22693955)
Місцезнаходження:
Україна, 61003, Харківська обл.
м. Харків,вул. Кооперативна, 18
тел. (057)78-60-155
Фактична адреса:
Україна, 61003, Харківська обл.
м. Харків,вул. Кооперативна, 18
тел. (057)78-60-155
Свідоцтво про включення ПП "Аудиторська фірма
"Центр аудиторських послуг" в Реєстр аудиторських
фірм та аудиторів №4467, видане Аудиторською
палатою України 29 вересня 2011 року протокол
№ 239/3, яке чинне до 22 вересня 2016 року.
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності
публічного акціонерного товариства
"
М
К
Т "
за 2014 рік за станом на 31.12.2014 року
М. Харків
1.1. Заголовок
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства "М К Т" за 2014 рік за станом на 31 грудня 2014 року.
1.2. Адресат
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності призначається для власників
цінних паперів, управлінського персоналу підприємства та для Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку.
1.3. Вступний параграф
1.3.1.Основні відомості про емітента:
Публічне акціонерне товариство " М
К
Т "
Код за ЄРДПОУ- 32137049
Місцезнаходження: 61177, Харківська обл.,місто Харків,провулок Пластичний,будинок
9.
Дата державної реєстрації 09.04.2009 року.
Види діяльності за КВЕД-2010:
29.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення
25.62 Механіче оброблення металевих виробів
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
63.99 Надання інших інформаційних послуг
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового
призначення
1.3.2.Опис аудиторської перевірки

Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) , а саме:
МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності" та МСА 705
"Модифікації думки у звіті незалежного аудитора".
Аудитором перевірений повний пакет фінансових звітів, а саме:
Баланс (форма №1) за станом на 31 грудня 2014 року; Звіт про фінансові результати
(форма №2) за 2014 рік;
звіт про рух грошових коштів ( форма №3 ) за 2014 рік;
звіт про власний капітал (форма № 4) за 2014 рік; текстові примітки до річної
фінансової звітності за 2014 рік.
Крiм фiнансової звiтностi перевiрцi пiдлягали засновницькi та реєстрацiйнi
документи, наказ про облiкову полiтику, та iншi внутрiшнi нормативнi документи,
регiстри синтетичного та аналiтичного облiку (журнали-ордери, оборотно-сальдовi
вiдомостi), матерiали iнвентаризацiї, а також вибiрково первиннi бухгалтерськi
документи.
Аудитором визначена прийнятнiсть концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка
застосована при складаннi фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена
управлiнським персоналом вiдповiдно до конкретної концептуальної основи фiнансової
звiтностi i яка охоплює міжнародні стандарти фінансової звiтностi (МСФЗ), а також
правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-ХIY.
Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог МСФЗ
визначило облiкову полiтику та подання фiнансової звiтностi. Впродовж звітного
року Товариство вело бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про облiкову
полiтику. У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не було. Облiкова
полiтика в основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової
звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан
пiдприємства, доходи, витрати та його фiнансовi результати.
1.4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне
представлення повного пакету фінансових звітів у відповідності до міжнародних
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
обставинам.
1.5. Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо повного пакету фінансових звітів
на основі результатів аудиторської перевірки, що проведена у відповідності до
Міжнародних стандартів аудиту. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки
для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою 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.
1.6. Думка аудитора
1.6.1.Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Аудитор не спостерігав за проведенням річної інвентаризації активів та
зобов'язань, оскільки ця дата передувала призначенню аудитора. Через обмежений
термін робіт аудитор не мав змоги перевірити кількість основних засобів та товароматеріальних цінностей шляхом проведення інших аудиторських процедур, та не мав
змоги підтвердити суми заборгованостей та зобов'язань по деяким контрагентам
шляхом отримання аудиторських доказів із зовнішніх джерел, через що ним
висловлюється умовна-позитивна думка.
1.6.2. Умовно-позитивна думка
Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фінансові звіти справедливо та
достовірно відображають фінансовий стан емітента станом на 31 грудня 2014 року
згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності, складені та
розкриті відповідно вимогам законодавства України і прийнятої облікової політики
підприємства, та в повному обсязі відповідають Міжнародним стандартам фінансової
звітності .

Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних
доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.
1.7. Інша допоміжна інформація
1.7.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
Аудитором проведено розрахунок вартості чистих активів у відповідності із
Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення
ДКЦПФР від 17 листопада 2004 року № 485,
Розрахункова вартість чистих активів 70 тис.грн. є меншою скоригованого статутного
капіталу 1000,0 тис.грн.. Це НЕ відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного
кодексу України.
1.7.2. Аналіз фінансового стану.
Для висновку щодо реальності і перспектив щодо фінансового стану товариства
аудитор визначає нижченаведені показники для оцінки (за його власною думкою)
достовірності його безперервного функціонування ( у тому числі достовірність
можливого банкрутства) як суб*єкта господарювання.
На підставі даних Балансу визначається коефіцієнт абсолютної ліквідності як
відношення суми залишків за статтями коштів та їх еквівалентів і поточних
фінансових інвестицій до суми залишків за непогашеними кредитами та поточної
кредиторської заборгованості.
Цей коефіцієнт визначається діленням суми грошових коштів,які відзначені в рядку
1165 Балансу до суми за розділом ІІІ пасиву (рядок 1695) , що складає 0,006.
Нормативне значення показника від 0,25 до 0,5. Фактичне значення 0,006 , що
свідчить про відсутність грошових коштів для погашення поточних зобов*язань.
Коефіцієнт загальної ліквідності визначається відношенням оборотних активів до
поточних зобов*язань.
Цей коефіцієнт визначається відношенням суми рядка 1195 Балансу до суми рядка
1695 Балансу і складає 0,27
Нормативне значення від 1 до 2.Фактичне значення 0,27
Тобто товариство
НЕ має достатньо оборотних коштів для погашення поточних
зобов*язань.
Коефіцієнт фінансової стабільності визначається відношенням суми власних коштів до
валюти балансу.
Цей коефіцієнт визначається шляхом ділення суми за рядком 1495 Балансу до суми за
рядком 1900 балансу і складає 0,1.Нормативне значення не менш 0,5.Фактичне
значення 0,1, що свідчить про фінансову залежність товариства.
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) визначається відношенням запозичених
і власних коштів та характеризує залежність товариства від запозичених коштів.
Цей коефіцієнт отримується шляхом відношення суми за рядками 1595 та 1695 Балансу
доданих за рядком 1495 Балансу і він складає 8,8.
Нормативне значення до 0,5.Фактичне значення 8,8 тобто у підприємства
нестатньо
власного капіталу для розрахунку за зобов*язаннями.
Таким чином товариство має нестійкий фінансовий стан
1.7.3.Перевірка порівнянності показників фінансової звітності.
Аудитором проведено таку перевірку у відповідності із наказом Мінфіну України від
11.04.2013 року №468 та аудитор підтверджує порівнянність форм фінансової
звітності згідно іх вищеозначеним наказом Мінфіну України
1.8.
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Свідоцтво № 4467 від 29 вересня 2011 року про внесення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане
Аудиторською палатою України.
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