Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Директор

Остренко Владислав Анатолiйович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

28.04.2016
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Завод залiзобетонних конструкцiй-15"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

1.3. Код за ЄДРПОУ

01267194

1.4. Місцезнаходження

61106 Харкiвська область Орджонiкiдзевський р-н, м.Харкiв пр. Московський, 299

1.5. Міжміський код, телефон та факс

(0572) 99-31-65, 99-10-17

1.6. Електронна поштова адреса

zhbk15@ukr.net

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

26.04.2016
Дата

2. Річна інформація опублікована у

28.04.2016
Дата

№ 78 "Бюлетень. Цiннi папери України"
номер та найменування офіційного друкованого видання

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет

zhbk15.com.ua

28.04.2016
Дата

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку (у разі
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:
Товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi
Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб
Посада корпоративного секретаря в Товариствi не передбачена
Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.
Фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - немає.
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Загальнi збори протягом звiтного року не скликались i не проводились
Емiтент не випускав облiгацiї, борговi цiннi папери, по яким би надавались гарантiї третiх
осiб, або iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй.
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя
про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться, оскiльки емiтент не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Особливої iнформацiї протягом звiтного року не було.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться оскiльки емiтент не розмiщував цiльовi
облiгацiї пiдприємства, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта
(частини об'єкта) житлового будiвництва.
Iншої iнформацiї, передбаченої до розкриття, немає.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публічне акцiонерне товариство "Завод залiзобетонних конструкцiй-15"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) виписка ААБ № 366119
3. Дата проведення державної реєстрації
24.01.1994
4. Територія (область)
Харкiвська область
5. Статутний капітал (грн.)
67366.50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
0.000
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників
24
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.61 ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО
МАЙНА
47.52 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ЗАЛІЗНИМИ ВИРОБАМИ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМИ ВИРОБАМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
10. Органи управління підприємства 11. Банки, що обслуговують емітента :
1) Найменування банку (філії,
ПАТ "Укрсоцбанк"
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку

300023

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

26002000075858
-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

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

ТОВ фiрма "Техком, ЛТД" (засновник)
ТОВ фiрма "Iнвар, ЛТД" (засновник)

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника
22715745
14092786

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

Фiзичнi особи у кiлькостi 2313 осiб

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

Місцезнаходження

61044 Харкiвська область . м.Харкiв пр-т Московський, 251
61044 Харкiвська область м.Харкiв пр.Московський, 251

73.966000000000
3.596000000000

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

д/н

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

22.435000000000
Усього 99.997000000000

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

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Остренко Владислав Анатолійович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 236510 08.10.1996 Фрунзенським РВХМУУМВСУ в Харківській області

4) Рік народження

1976

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

ТОВ фірма "Техком, ЛТД", фінансовий директор

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

08.07.2011 5 років згідно Статуту Товариства

9) Опис
Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Товариство вважає недоцільним розкривати інформацію про розмір винагороди.
Змін в персональному складі протягом звітного року не було.
Загальний стаж роботи 15 років.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
Перелiк попереднiх посад особи - помiчник директора з економiчних питань, iнженер маркетинга, директор,
фiнансовий директор.
Посади на інших підприємствах - Директор ПАТ "Харківський завод металевих конструкцій".
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Пирiжкова Ольга Леонiдiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 621481 22.09.1997 Чугуївським РВУМВСУ в Харкiвськiй област

4) Рік народження

1955

5) Освіта

середньо-спецiальна

6) Стаж роботи (років)

44

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

ТОВ "СК "Сокол", заст. директора з економiки

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

04.06.2007 до моменту припинення трудових відносин з Товариством

9) Опис
Повноваженя та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю.
Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу, iнших виплат немає.
Змін в персональному складі протягом звітного року не було.
Загальний стаж роботи 44 років.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
Перелiк попереднiх посад особи - телеграфiстка, телетайпист, технiк-технолог, бухгалтер, старший бухгалтер,

головний бухгалтер, машинiстка, технiка НВП, касир, продавець, директор, заступник директора з економiки.
Посадова особа на інших підприємствах посади не обіймає.
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Остренко Анатолiй Миколайович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 568240 17.09.1997 Київським РВ ХМУ УМВС У в Харківській обл.

4) Рік народження

1948

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

ТОВ фірма "Техком, ЛТД", директор

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

28.04.2011 3 роки згідно Статуту Товариства

9) Опис
Повноваженя та обов'язки визначенi статутом товариства.
Члени Наглядової ради не отримують винагороди.
Змін в персональному складі протягом звітного року не було.
Загальний стаж роботи 45 років.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
Перелiк попереднiх посад особи - набивщик, столяр, iнженер-технолог, ст.iнженер-дослiдник, завiдувач сектором,
доцент кафедри ХПI iм.Соколова м.Харкова, директор фiрми.
Посади на інших підприємствах - Голова Наглядової ради ПАТ "Харківський завод металевих конструкцій".
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної ТОВ фiрма "Техком, ЛТД"
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

22715745

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

28.04.2011 3 роки згідно Статуту Товариства

9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi статутом.
Змін в персональному складі протягом звітного року не було.
Постійно діючого уповноваженого представника від юридичної особи немає.
Члени Наглядової ради не отримують винагороди.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної ТОВ фiрма "Iнвар, ЛТД"
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

14092786

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

28.04.2011 3 роки згідно Статуту Товариства

9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi статутом.
Змін в персональному складі протягом звітного року не було.
Постійно діючого уповноваженого представника від юридичної особи немає.
Члени Наглядової ради не отримують винагороди.
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.

1) Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Алiсова Лiдiя Володимирiвна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 930199 11.06.2001 Київським МВРВХМУУМВСУ в Харкiвськiй областi

4) Рік народження

1965

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

ТОВ фірма "Техком, ЛТД", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

28.04.2011 3 роки згідно Статуту Товариства

9) Опис
Повноваженя та обов'язки визначенi статутом товариства.
Члени Ревізійної комісії не отримують винагороди.
Змін в персональному складі протягом звітного року не було.
Загальний стаж роботи 30 років.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
Попередня посада - головний бухгалтер.
Посади на інших підприємствах - головний бухгалтер ТОВ фiрми "Техком, Лтд" (м.Харкiв, пр.Московський,
251).
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Швед Зінаїда Вікторівна
особи або повне найменування
юридичної особи
3) Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав ), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 749752 01.06.2005 Орджоніківдзевським МВ ХМУ УМВС України в
Харківській обл.

4) Рік народження
5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

41

7) Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

д/н

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

28.04.2011 3 роки згідно Статуту Товариства

9) Опис
Повноваженя та обов'язки визначенi статутом товариства.
Члени Ревізійної комісії не отримують винагороди.
Змін в персональному складі протягом звітного року не було.
Загальний стаж роботи 41 рік.
Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
Особа не надала згоди на розкриття інформації щодо року народження, освіти, стажу керівної роботи,
найменування підприємтсва та попередньої посади, яку займала, та посад на інших підприємствах.
Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Директор

Головний бухгалтер
Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради
Член Наглядової ради
Голова Ревiзiйної комiсiї

Член Ревізійної комісії

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

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

3
МК 236510 08.10.1996
Фрунзенським РВХМУУМВСУ в
Харківській області
Пирiжкова Ольга
МК 621481 22.09.1997 Чугуївським
Леонiдiвна
РВУМВСУ в Харкiвськiй област
Остренко Анатолiй
МК 568240 17.09.1997 Київським
Миколайович
РВ ХМУ УМВС У в Харківській
обл.
ТОВ фiрма "Техком, ЛТД" 22715745
ТОВ фiрма "Iнвар, ЛТД"
14092786
Алiсова Лiдiя
ММ 930199 11.06.2001 Київським
Володимирiвна
МВРВХМУУМВСУ в Харкiвськiй
областi
Швед Зінаїда Вікторівна
МК 749752 01.06.2005
Орджоніківдзевським МВ ХМУ
УМВС України в Харківській обл.
Усього

Кількість
акцій (штук)

4

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

84

5
0.03117276391

0

6

7

8

9

84

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

199314
9637
0

73.96628888246
3.57633245011
0.00000000000

199314
9637
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

60

0.02226625994

60

0

0

0

209095

77.59606035641

209095

0

0

0

0

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

ТОВ фiрма "Техком, ЛТД"

Код за
ЄДРПОУ

22715745

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

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

Місцезнаходження

61044 Харкiвська область д/н м.Харкiв
пр-т Московський, 251
Серія, номер дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт

Усього

199314

73.966288882456

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

0
199314

0.000000000000
73.966288882456

Кількість за видами акцій
Прості
іменні
199314

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

0

0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні
0
199314

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

0
0

0
0

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
або прізвище, ім'я та по батькові
"ФОНДОВИЙ ЦЕНТР "СПІВДРУЖНІСТЬ"
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Код за ЄДРПОУ

23467723

Місцезнаходження

61145 Харкiвська область м.Харків вул. Космічна, 26

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АЕ № 263449

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(057) 7140-190

Факс

(057) 7140-190

Вид діяльності

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Опис

Між Зберігачем та Емітентом укладено Договір про відкриття рахунків у
цінних паперах власникам цінних паперів № 87/Е від 11.08.2011 року.

Повне найменування юридичної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 м. Київ м.Київ вул. Нижній Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

Серія АВ № 581322

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 591-04-04

Вид діяльності

Провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів

Опис

Між Депозитарієм та Емітентом укладено Договір про обслуговування
емісії цінних паперів № Е-4025 від 14.07.2011 року.

Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма
або прізвище, ім'я та по батькові
"ФОССТІС-АУДИТ"
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Код за ЄДРПОУ

23747776

Місцезнаходження

61022 Харкiвська область м.Харків пл. Свободи, 7

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

Свідоцтво № 3794

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

13.04.2006

Міжміський код та телефон

(057) 763-10-93

Факс

(057) 763-10-93

Вид діяльності

Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги

Опис

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які
одноособово надають аудиторські послуги №3794, видане Аудиторською
палатою України 13.04.2006р., термін дії подовжено до "31" березня 2016
року.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане
Аудиторською палатою України відповідно до Рішення АПУ №283/4 від
28.11.2013 р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що
здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ №001440,
видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
13.04.2006 року. Реєстраційний номер Свідоцтва - 1539. Термін дії
Свідоцтва подовжено до 31.03.2016року.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер свідоцтва
реєстрації про реєстрацію
випуску
випуску
1
2
11.08.2011 95/20/1/11

Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

3
Харківське теріторіальне
управління ДКЦПФР

Міжнародний
ідентифікаційний
номер
4
UA4000127740

Тип цінного
паперу

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

5
6
Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна iменнi
іменна

7
0.25

8
269466

Загальна
Частка у
номінальна
статутному
вартість (грн.) капіталі (у
відсотках)
9
67366.50

10
100.000000
000000

Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістінгу/делістінгу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному
році не було.

XI. ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
За рiшенням СМ СРСР у 1963р. на базі полiгону ЖБК-17 Тресту
Харкiвжитолобуд створено "Завод ЗБК-15". За рiшенням корпорацiї
"Укрбуд" вiд 30.12.1993р. № 449 та вiд 12.01.1994р № 17 державне
пiдприємство Завод залiзобетоних конструкцiй № 15 було перетворено у
Вiдкрите акцiонене товариство "Завод ЗБК-15".
06.07.2011р змінено тип товариства з Відкритого акціонерного
товариства на Публічне акціонерне товариство іперейменовано у
Публічне акціонерне товариство "Завод залізобетонних конструкцій 15" скорочено ПАТ "ЗЗБК-15" згідно закону України "Про акціонерні
товариства № 514-VI від 17.09.2008р.
У звітному році важливих подій розвитку (в т.ч. злиття, поділу,
приєднання, перетворення, виділу) не було.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
ПАТ "ЗЗБК-15" є юридичною особою вiд дати його державної реєстрацiї i
здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України
та Статуту товариства. Вищим органом товариства є загальнi збори
акцiонерiв. Директор здiйснює керiвництво поточной дiяльностю
товариства.
Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи відсутні.
За звітній рік зміни у організаційній структурі емітента не
відбувались.
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
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу
(осіб) 23
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)
1
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого
часу (дня, тижня) (осіб)
12
Фонд оплати праці - всього 491,8
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення
відносно попереднього року: зменьшення за рахунок спаду виробництва
продукції та спросу покупців.
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента відсутня

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
не належить
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
не проводить
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом
звітного року не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Пiдприємство здiйснює свою полiтику по нарахуванню амортизацiйних
нарахувань та оцiнку основних засобiв згiдно до Закону України №
996-IV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
від 16.07.1999р.,; ч.5 ст.8; раздел 12.1. "Применение міжнародних
стандартів" (згідно закону України № 3332-6 від 12.05.2011р)
Податкового кодексу України,
Облiкова полiтика встановлена наказом Директора пiдприємства № 76П
вiд 25.12.2013р. i була незмiнною протягом усього звiтного перiоду.
Амортизацiя основних фондiв здiйснюється за прямолінійним методом,
знос - по залишковiй вартостi, запаси - по середньозваженої вартостi.
Пiдприємство застосовує комп"ютеризований спосiб ведення
бухгалтерського облiку з використанням плану рахункiв з МСФО у
відповідності до наказу мiнiстерства фiнансiв України.
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;
Основний вид дiяльностi у 2015 році це надання в оренду та
експлуатацію власного нерухомого майна.

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
У 2015р.основних засобів придбано на суму 26,4 тис.грн. Вiдчудження
основних засобiв у 2015 роцi не було. На суму 149,6 тис.грн здiйснено
ремонт основних засобiв.
За останi п"ять рокiв значних придбань чи вiдчуджень осоновних
засобiв 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
відсутні
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
Основнi засоби належать товариству на правах власностi. Наявнiсть
власних основних засобiв на 31.12.2015 р. складає: - первiсна
вартiсть - 18689 тис.грн., що вiдповiдає рядку 1011 Балансу. - знос 7598 тис.грн., що вiдповiдає рядку 1012 Балансу. - залишкова вартiсть
- 11091 тис.грн., що вiдповiдає рядку 1010 Балансу. Товариство
знаходиться в середнiй ступiнi залежностi вiд законодавчих або
економiчних обмежень.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Вiдсутнiсть державного фiнансування та недостатність власних
оборотних коштів це основнi iстотнi проблеми, якi впливають на
дiяльнiсть товариства.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Сплачено пені та штрафів у сумi 5,0 тис.грн.В тому числі:5,0 Індустріальна ОДПІ.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Пiдприємство знаходиться на самофiнансуваннi. Для виробництва
продукції робочого капiталу недостатньо. Для пiдвищення лiквiдностi
необхiдно впровадження ресурсозберiгаючих технологiй, налогодження
постiйних зв"язкiв з постачальниками, економiя сировини, палива,

електроенергії,що в поточній діяльності не можливо.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всi укладенi угоди виконуються своєчасно.
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)
Пiдприємство планує відновити виробничу діяльність з випуску власної
продукції та вийти на новий рівень прибутковостi. Освоєння нових
технологiй та виробiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Товариство не проводить дослiдженя та розробки.
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 у 2015 році 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
За результатами звiтного перiоду дивiденди не нараховувались та не
сплачувались.
Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором
фінансового стану емітента немає. Аналіз господарювання за останні
три роки емітент не проводив, аналітичну довідку для інвесторів не
складав.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби
Орендовані основні засоби
Основні засоби, всього
(тис.грн.)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення 1
18689.000
0.000
0.000
18663.000
18689.000
- будівлі та споруди
7343.000
7343.000
0.000
0.000
7343.000
7343.000
- машини та обладнання
3406.000
3432.000
0.000
0.000
3406.000
3432.000
- транспортні засоби
524.000
524.000
0.000
0.000
524.000
524.000
- земельні ділянки
7238.000
7238.000
0.000
0.000
7238.000
7238.000
- інші
152.000
152.000
0.000
0.000
152.000
152.000
2.Невиробничого призначен
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
- земельні ділянки
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інвестиційна нерухомість
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
18663.000
18689.000
0.000
0.000
18663.000
18689.000
Пояснення : Основнi засоби належать товариству на правах власностi. Термiни та умови
користування основними засобами (за основними групами),термiни користування
бiльше 1 року, умови - звичайнi. Первiсна вартiсть основних засобiв, 18689 тис
грн. Ступiнь їх зносу - 40,65% Ступiнь їх використання - 59%. Сума
нарахованого зносу - 7598 тис грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв
не було. Обмежень на використання майна пiдприємство не має.
Найменування основних
засобів

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

За звітний період
8970
67
67

За попередній період
11035
67
67

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення
вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи +
Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів (8970.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного
капіталу (67.000 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу
України.

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

Дата виник
нення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)

Кредити банку, у тому числі :

X

0.00

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.00

X

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

0.00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

За векселями (всього)

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за
кожним видом):

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

X

336.00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

1339.00

X

X

Інші зобов'язання

X

3843.00

X

X

Усього зобов'язань

X

5518.00

X

X

Опис:

Товариство не має зобов'язань за кредитами,
не має зобов'язань за цiнними паперами,
не має зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в
корпоративнi права.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік
1
2
3

Кількість зборів, усього
2015
0
2013
1
0
2014

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

Ні

X

Акціонери
Депозитарна установа
Інше
немає

X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями ( таємне голосування )
Підняттям рук
Інше
немає

Ні

X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
позачергові збори не скликались
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ні
_____

Органи управління
Який склад наглядової ради ( за наявності )?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3
1
0
1
2
2

4
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу
Організації
Діяльності
Іншi
-

X
X
X

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її
(їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :
Які саме комітети створено в складі наглядової ради ( за наявності ) ?
Так

Ні

Стратегичного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Іншi
немає немає

X
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
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
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність )
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше
немає

Ні
X
X
X
X
X

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками ?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
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 було обрано
X
нового члена
Інше
немає
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора ? (так, створено
Так, створено ревізійну комісію
ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /ні) _______________________________
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :
Кількість членів ревізійної комісії _____
осіб.
2
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____
1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів,
наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий Не належить до
орган
компетенції
жодного органу

Так
Так

Так
Так

Ні
Ні

Ні
Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні)
Ні
______
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
Ні
акціонерного товариства ? (так/ні) ______
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так
Положення про загальні збори товариства
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
немає

Ні
X

X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?
Інформація Публікується
у
розповсюджу
ється на пресі,оприлюд
нюється в
загальних
загальнодосту
зборах
пній
інформаційній
базі НКЦПФР
про ринок
цінних
паперів
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 АТ

Документи
Копії
Інформація
надаються для документів розміщується
ознайомлення надаються на власній
безпосередньо на запит
інтернет
в
сторінці
акціонера
акціонерному
акціонерного
товаристві
товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
Так
звітності ? (так/ні)
______
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?
Так
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Ні
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше
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
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів
Інше
немає

Ні
X

X
X

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

Ні

X
X
X
X
X

немає

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні)
Ні
______

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше
немає

Ні
X
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 протягом наступних трьох років
Не визначились

X

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

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма
"ФОССТІС-АУДИТ"

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

23747776

Місцезаходження аудиторської фірми, 61022, м. Харків, пл. Свободи, 7
аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України

3794
13.04.2006

Реєстраційний номер, серія та номер,
дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських
фірм, які можуть проводити
д/н
аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
Аудиторський висновок
(Звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ -15"
за 2015 рік

Дата надання висновку: 11 квітня
2016 року
Перевірка проведена:
ТОВ АФ "Фосстіс - Аудит"
Перевірка проводилась
за адресою:
м. Харків, пров. Університетський, 1
Період, який перевірявся:
З 01.01.2015 року по 31.12.2015 року

м. Харків
2016 рік
2
Національній
комісії з цінних паперів та
фондового ринку

Власникам цінних паперів
Управлінському персоналу

та

Аудиторський висновок
(Звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
ПАТ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ -15"
за 2015 рік
І. Вступний параграф
Аудиторський висновок складено відповідно до вимог міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі
МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової
звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706
"Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".
При складанні цього висновку аудиторами у відповідності до Кодексу етики професійних
бухгалтерів (у редакції 2012р.) було виконано усі відповідні етичні процедури стосовно
незалежності. Загрози власного інтересу, власної оцінки, захисту, особистих та сімейних
стосунків та тиску при складанні цього висновку не виникало.
Основні відомості про Товариство.
Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
-15".
Коротка назва - ПАТ "ЗЗБК-15".
Код за ЄДРПОУ - 01267194.
Організаційно-правова форма господарювання - акціонерне товариство.
Місцезнаходження: 61106, м. Харків, Орджонікідзевський район, Проспект
Московський, буд. 299.
Фактична адреса співпадає з юридичною.
ПАТ "ЗЗБК-15" зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської ради
24.01.1994 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 480
120 0000 028099.
Нову редакцію Статуту, згідно якого Товариство здійснює свою діяльність,
затверджено Загальними зборами акціонерів згідно Протоколу від 28.04.2011 р. та
зареєстровано 06.07.2011 р. Статут Товариства викладено у новій редакції відповідно до
вимог Закону України "Про акціонерні товариства". У 2015 р. зміни до статуту не
вносились.
Статутний капітал ПАТ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ -15" станом на
31.12.2015 р. складав 67366,50 грн. Статутний капітал поділено на 269466 (двісті
шістдесят дев'ять чотириста шістдесят шість) простих іменних акцій, номінальною вартістю
0,25 грн. кожна. За період перевірки Товариством розмір Статутного капіталу не
змінювався. Аудитор підтверджує 100% внесення зареєстрованого Статутного капіталу
станом на 31.12.2015 р.
Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, поточні рахунки в
банківських установах.
Опис аудиторської перевірки.
Аудиторська перевірка фінансової звітності за 2015 рік розпочата 10 березня 2016
року на підставі Договору №У-ФА-ЗЗК-030/03-16 від 10 березня 2016 року і закінчена 11
квітня 2016 р.
Аудитором проведено аудиторську перевірку повного комплекту фінансової звітності
ПАТ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ -15", що додається, яка включає загальну
інформацію про діяльність Товариства: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на
31.12.2015
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року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, Звіт про рух
грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік, Звіт про власний капітал за 2015 рік,

Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.
Метою перевірки є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до
фінансової звітності. Її досягають через висловлення аудитором думки про те, чи складена
фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної
основи фінансової звітності.
Перевірку проведено у відповідності з вимогами чинного законодавства та нормами,
які регулюють аудиторську практику та ведення бухгалтерського обліку: Закону України
"Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993р № 3125 - ХІІ із змінами та доповненнями;
Закону України "Про господарські товариства" № 1576 - ХІІ від 19.09.1991р.; Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 - ХІІ від
16.07.1999р. із змінами та доповненнями; Порядку подання фінансової звітності,
затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. № 419; Національним
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності" та відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
При складанні висновку аудитори керувались вимогами Міжнародних стандартів
аудиту, надання впевненості та етики (МСА), зокрема МСА 700, 705, 706.
Концептуальні основи ведення бухгалтерського обліку на підприємстві наведені в
наказі керівника ПАТ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ - 15" "Про організацію
бухгалтерського обліку та облікової політики по МСФЗ на 2015 рік" відповідно до вимог
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня
1999 року № 996-XIV та Міжнародних стандартів фінансової звітності, були незмінними
протягом періоду, що перевірявся.
Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування та сплачує до бюджету
усі, передбачені законодавством, податки, збори та обов`язкові платежі.
ІІ. Відповідальність управлінського персоналу.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за
такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки.
За період аудиту відповідальними за фінансово - господарську діяльність і
фінансову звітність є:
"
з правом першого підпису :
Директор Остренко Владислав Анатолійович.
"
з правом другого підпису :
Головний бухгалтер Пиріжкова Ольга Леонідівна.
ІІІ. Відповідальність аудитора.
Відповідальністю аудитора є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності
на основі результатів проведеного аудиту.
Аудит проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з дотриманням вимог
відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненості , що фінансова звітність не містить суттєвих помилок.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить
від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилки.
Враховуючи оцінку цих ризиків, аудитором розглянуто заходи внутрішнього
контролю, що стосується складання та достовірного подання суб'єктом господарювання
фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.
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Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик,
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального
подання фінансової звітності.

У зв'язку з вищенаведеним, вважаємо, що в результаті проведеної перевірки
отримано аудиторські докази, які є достатніми і прийнятними для формулювання підстави
для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки .
ІV. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
На думку аудитора, аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу
для висловлення незалежної умовно-позитивної думки.
На модифікацію думки аудитора вплинуло наступне: відмова підприємства в нарахуванні
резерву сумнівних боргів, аудитор частково отримав зовнішнє підтвердження дебіторської
та кредиторської заборгованості станом на 31.12.2015 р.
Однак ці обмеження мають суттєвий, але не всеохоплюючий вплив на фінансову звітність.
V. Умовно-позитивна думка.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у
параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність подає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ - 15" станом на 31 грудня 2015 року та фінансові результати і рух грошових
коштів за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно до вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
VІ. Окремий параграф щодо іншої допоміжної інформації.
В ході проведення аудиторської перевірки розрахована вартість чистих
активів ПАТ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ - 15", яка дорівнює різниці між активами
та зобов'язаннями підприємства.
Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2015 року становить 8970 тис. грн.
Вартість чистих активів акціонерного товариства більша ніж статутний капітал,
що відповідає вимогам частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України.
Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів
товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України
"Про акціонерні товариства" перевіркою не встановлено.
Система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону
України "Про акціонерні товариства".
У відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами оцінки ризиків,
не встановлено обставин, які б свідчили про можливість того, що фінансові звіти містять
суттєві викривлення внаслідок шахрайства (МСА 240).
Подій та операцій, які значно подіяли на фінансову звітність після дати її
складання до дати складання аудиторського висновку перевіркою не встановлено.
Підпис аудитора.
Повне найменування аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю
"Аудиторська фірма "ФОССТІС-АУДИТ", Код ЄДРПОУ 23747776.
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - серія АОО №505917 від
16.08.1995р., видане Виконавчим комітетом Харківської міської Ради.
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово
надають аудиторські послуги №3794, видане Аудиторською палатою України 13.04.2006р.,
термін дії Свідоцтва подовжено до "28" січня 2021 року.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане за рішенням
Аудиторської палати України від 28.11.2013 року за № 283/4.
Директор ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"ФОССТІС-АУДИТ"

___________________

О.П.Етінзон ,

Сертифікат аудитора №002420 серія А, виданий Аудиторською палатою України за Рішенням
№32 від 29 червня 1995 року.
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Дію Сертифікату аудитора продовжено до 29 червня 2019 року за Рішенням АПУ від 29 травня
2014 року № 294/2.

Дата аудиторського звіту.
11 квітня 2016 року.

Адреса аудиторської фірми.
ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОССТІС-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 23747776) знаходиться за адресою:
61022, м. Харків, пл. Свободи,7, корп.1.

Підприємство___________________________________________________________
Публічне акцiонерне товариство "Завод залiзобетонних конструкцiй-15"

Коди
Дата (рік, місяць, число)

2016

за ЄДРПОУ
ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Територія______________________________________________________________

01

01

01267194

за КОАТУУ

Организаційно-правова форма господарювання
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ
Вид економічної діяльності________________________________________________
за КВЕД
24
Середня кількість працівників (1)____________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________
61106 Харкiвська область Орджонiкiдзевський р-н, м.Харкiв пр. Московський, 299, т.(0572) 99-31-65,

23.61

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

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи

Код за ДКУД

1801001

Код рядка

На початок звітного
періоду

2

3

На кінець звітного
періоду
4

1000

1

1

первісна вартість

1001

1

1

накопичена амортизація

1002

--

--

Незавершені капітальні інвестиції

1005

6

6

Основні засоби

1010

11684

11091

первісна вартість

1011

18663

18689

знос

1012

6979

7598

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Нематеріальні активи

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

11691

11098

II. Оборотні активи

1100

547

444

Запаси
Виробничі запаси

1101

97

402

Готова продукція

1103

306

42

Товари

1104

144

--

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

196

59

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130

153

942

з бюджетом

1135

149

289

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1275

1568

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

3

88

Рахунки в банках

1167

3

88

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

--

--

Усього за розділом II

1195

2323

3390

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

1200

--

--

Баланс

1300

14014

14488

за виданими авансами

1

2

І. Власний капітал

3

4

1400

67

67

Капітал у дооцінках

1405

17

11

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

10951

8892

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

11035

8970

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1500

2

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

2

--

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

1600

--

--

1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

2137

3321

розрахунками з бюджетом

1620

128

336

у тому числі з податку на прибуток

1621

111

113

розрахунками зі страхування

1625

10

16

розрахунками з оплати праці

1630

10

45

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

627

1735

Поточні забезпечення

1660

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

65

65

Усього за розділом IІІ

1695

2977

5518

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

1700

--

--

1900

14014

14488

Зареєстрований (пайовий) капітал

Відстрочені податкові зобов'язання

Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Директор

________

Остренко Владислав Анатолiйович

Головний бухгалтер

________

Пирiжкова Ольга Леонiдiвна

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Публічне акцiонерне товариство "Завод
Підприємство___________________________________________________________

за ЄДРПОУ

2016
01 01
01267194

залiзобетонних конструкцiй-15"
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2015 р.
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

1

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

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

2000

3687

5704

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(1906)

(5511)

Валовий:

2090

1781

193

2095

(--)

(--)

прибуток
збиток
Інші операційні доходи

2120

2082

550

Адміністративні витрати

2130

(649)

(639)

Витрати на збут

2150

(--)

(74)

Інші операційні витрати

2180

(5334)

(1948)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

2190

--

--

2195

(2120)

(1918)

Дохід від участі в капіталі

2200

--

--

Інші фінансові доходи

2220

--

--

Інші доходи

2240

68

531

Фінансові витрати

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі

2255

(--)

(--)

Інші витрати

2270

(7)

(1)

Фінансовий результат до оподаткування:

2290

--

--

збиток

2295

(2059)

(1388)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:

2350

--

--

2355

(2059)

(1388)

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

прибуток
збиток

прибуток

прибуток
збиток

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-2059

--1388

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті

1

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

2511

3876

Витрати на оплату праці

2505

492

873

Відрахування на соціальні заходи

2510

154

324

Амортизація

2515

674

606

Інші операційні витрати

2520

4065

1319

Разом

2550

7896

6998

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

1

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

269466

Скоригована середньорічна кількість простих

2605

269466

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

( 7.64103820)

( 5.15092810)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

( 7.64103820)

Дивіденди на одну просту акцію

2650

( 5.15092810)
--

--

269466
269466

Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності"
Директор

__________

Остренко Владислав Анатолiйович

Головний бухгалтер

__________

Пирiжкова Ольга Леонiдiвна

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Публічне акцiонерне товариство "Завод
Підприємство___________________________________________________________

за ЄДРПОУ

2016
01 01
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залiзобетонних конструкцiй-15"
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2015 р.
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Код за ДКУД

Код рядка

За звітний період

1801004
За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

3000

1664

3146

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів

3005

8

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

22

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

6810

4861

Надходження від повернення авансів

3020

25

1

Інші надходження

3095

28

10

Витрачання на оплату:

3100

(341)

(-306)

Праці

3105

(387)

(757)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(209)

(388)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(393)

(467)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(160)

(209)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(233)

(258)

Витрачання на оплату авансів

3135

(2792)

(2477)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(1531)

(3146)

Інші витрачання

3190

(1948)

(876)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

934

235

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(--)

(--)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

--

--

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Інші надходження

3340

119

766

Витрачання на:

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

968

--

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(1076)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-849

-310

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

85

-75

Залишок коштів на початок року

3405

3

78

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

88

3

Товарів (робіт, послуг)

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

відсотків

фінансових інвестицій

Надходження від:
Власного капіталу

Викуп власних акцій

1

2

3

4

Див. "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi"
Директор

________

Остренко Владислав Анатолiйович

Головний бухгалтер

________

Пирiжкова Ольга Леонiдiвна

Коди
Дата (рік, місяць, число)
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Звіт про власний капітал
за 2015 р.
Форма № 4

Код
зареєстрований
рядка
(пайовий)
капітал

Стаття

1

2

3

Залишок на початок року

4000

Коригування:

4005

--

Виправлення помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований залишок на початок року

4095

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

Розподіл прибутку:

4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного капіталу

67

Код за ДКУД

1801005

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

4

5

6

17

нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

7

8

9

10

--

--

10951

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

---

--

10951

--

--

--

-2059

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

Вилучення частки в капіталі

11035

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

11035

--

--

-2059

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

-6

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

-6

--

--

-2059

--

--

-2065

Залишок на кінець року

4300

11

--

--

8892

--

--

8970

Зміна облікової політики

67

17

--

Виплати власникам (дивіденди)

67

Див. "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"
Директор

________

Остренко Владислав Анатолiйович

Головний бухгалтер

________

Пирiжкова Ольга Леонiдiвна
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
ПРИМЕЧАНИЯ

К

ПУБЛИЧНОГО
"ЗАВОД

ФИНАНСОВОЙ

АКЦИОНЕРНОГО

ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ - 15"

за 2015 год.
I.

Информация об акционерном обществе и его деятельности .

Публичное акционерное общество "Завод железобетонных конструкций-15"

(далее - ПАО "ЗЖБК-15")

является

юридическим лицом с момента госрегистрации.
Юридический адрес: 61106, г. Харьков, проспект Московский, 299.
ПАО "ЗЖБК-15" имеет гражданские права и обязательства, совершает свою деятельность в соответствии

с

Уставом

и законодательством Украины.
ПАО "ЗЖБК-15" создано с целью совершения предпринимательской деятельности для получения прибыли (дохода) в
интересах Акционеров, максимизации

благополучия

Акционеров в виде увеличения рыночной

стоимости акций

общества.
Основными
-

видами

производство

деятельности

ПАО "ЗЖБК-15"

являются:

железобетонных изделий в ассортименте;

сдача в аренду и эксплуатацию собственного недвижимого имущества.

Вся

производимая

продукция

соответствует

сертификатам

качества.

II. Переход на МСФО.
В отношении всех отчетных периодов до и включая год, закончившийся 31 декабря 2011 года, ПАО "ЗЖБК-15",
осуществляло подготовку своей финансовой отчетности в соответствии с П(С)БУ. Финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2012 года, являелася первой финансовой отчетностью, которая была подготовлена ПАО
"ЗЖБК-15" в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
ПАО "ЗЖБК-15" подготовлено вступительный баланс согласно МСФО по состоянию на 1 января 2012 года, дату
перехода на МСФО. В рамках данного процесса ПАО "ЗЖБК-15" определило некоторые корректировки:
1)

корректировки,

возникшие не вследствие различий между ранее применявшимися П(С)БУ и МСФО и, таким

образом, классифицированные как корректировки в соответствии с ранее применявшимися П(С)БУ, а не как
переклассификация или переоценка в соответствии с МСФО.
корректировки,

2)

возникшие

вследствие различий между ранее применявшимися П(С)БУ и МСФО и, таким

образом, классифицированные как переклассификация или переоценка в соответствии с МСФО.
ў

МСФО, которые были приняты

IFRS 1

к

учету

ПАО "ЗЖБК-15 "

по состоянию на 31 декабря 2012 года

First-time Adoption of International Financial Reporting Standards

Принятие МСФО впервые. Первое

применение
IFRS 4

Insurance Contracts Договоры страхования

IFRS 5

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

Долгосрочные активы, предназначенные

для продажи и прекращаемая деятельность
IFRS 7

Financial instruments - opening Финансовые инструменты - раскрытия

IFRS 8

Operating segments

IFRS 9

Financial Instruments

Операционные сегменты
Финансовые инструменты

IFRS 12 Раскрытие of information about stakes in other enterprises

Раскрытие информации о долях в других

предприятиях
IFRS 13 Determination of fair value Определение справедливой стоимости
Представление финансовой отчетности

IAS 1

Presentation of Financial Statements

IAS 2

Inventories Запасы

IAS 7

Cash Flow Statements

IAS 8

Net Profit of Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies

Отчеты о движении денежных средств
Учетные

политики, изменения учетных оценок и ошибки
IAS 10

Events After the Balance Sheet Date События после отчетной даты

IAS 11

Construction Contract

IAS 12

Income Taxes

IAS 16

Property, Plant and Equipment

IAS 17

Leases

IAS 18

Revenue Доход

IAS 19

Employee Benefits

IAS 23

Borrowing Costs Затраты по займам

IAS 26

Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plants

Договоры подряда

Налоги на прибыль
Основные средства

Аренда
Выплаты работникам
Учет и отчетность по программам пенсионного

обеспечения
IAS 29

Financial reporting in Hyperinflationary Economies

Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции

IAS 32

Financial Instruments: Disclosures and Presentation Финансовые инструменты: раскрытие и представление

IAS 33

Earning Per Share

IAS 34

Interim Financial Reporting Промежуточная финансовая отчетность

IAS 36

Impairment of Assets (1.7.99)

IAS 37

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Прибыль на акцию
Уменьшение полезности активов
Обеспечения, непредвиденные обязательства

и непредвиденные активы
Нематериальные активы

IAS 38

Intangible Assets

IAS 39

Financial Instruments: Recognition and Measurement

IAS 40

Investment Property Инвестиционная собственность

III.

Основы

Финансовые инструменты: признание и оценка

представления отчетности.

Настоящая финансовая отчетность основана на требованиях стандартов и интерпретаций МСФО, опубликованным на
веб-сайте Министерства

финансов Украины по состоянию на

31 декабря

2012 года и применяемых в отношении

отчетных периодов, начинающихся 1 января 2012 года.
Финансовая отчетность подготовлена на основе модели учета по исторической стоимости приобретения, за
исключением основных средств и финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, которые учитываются по
переоцененной стоимости.
Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной финансовой отчетности, представлены далее.
Данные принципы применялись последовательно в отношении периода, представленного в отчетности.
МСФО (IFRS) 1.42 МСФО (IAS) 8 не рассматривает изменения в учетной политике, происходящие при первом
применении МСФО. По этой причине требования МСФО (IAS) 8 в отношении раскрытия информации об изменениях в
учетной политике не применялись к первой финансовой отчетности ПАО "ЗЖБК-15" согласно МСФО по состоянию на 31
декабря 2012 года
Подготовленная отчетность не является консолидированной, так как

ПАО "ЗЖБК-15"

не имеет дочерних и

ассоциированных организаций.
IV. Принципы учетной политики.
Далее изложены основные принципы учетной политики ПАО "ЗЖБК-15", использовавшиеся при составлении данной
финансовой отчетности и последовательно применявшиеся в отчетном периоде.
ў

Обесценение нефинансовых

активов.

На каждую отчетную дату ПАО "ЗЖБК-15" определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива. Если
такие признаки имеют место, или если требуется проведение ежегодной проверки актива на обесценение, ПАО
"ЗЖБК-15"

производит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива - это наибольшая из

следующих величин: справедливая стоимость актива или единицы, генерирующего денежные потоки (ЕГДС), за вычетом
затрат на продажу, и ценность от использования актива (ЕГДС). Возмещаемая стоимость определяется для
отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует притоки денежных средств, которые, в
основном, независимы от притоков, генерируемых другими активами или ПАО "ЗЖБК-15"

активов. Если балансовая

стоимость актива или ЕГДС превышает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и списывается до
возмещаемой стоимости. При оценке ценности от использования, будущие денежные потоки дисконтируются до
приведенной стоимости по ставке дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку
временной стоимости денег и риски, присущие активу. При определении справедливой стоимости за вычетом затрат
на продажу учитываются недавние рыночные сделки, если таковые имели место. В отсутствие подобных сделок
применяется соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаются оценочными коэффициентами, котировками
цен свободно обращающихся на рынке акций дочерних компаний или прочими доступными показателями справедливой
стоимости. (МСФО (IAS) 36.6,МСФО (IAS) 36.9,МСФО (IAS) 36.66,МСФО (IAS) 36.59,МСФО (IAS) 36.30,МСФО (IAS)
36.55,МСФО (IAS) 36.25,МСФО (IAS) 36.33)
Убытки от обесценения продолжающейся деятельности признаются в отчете о прибылях и убытках в составе тех
категорий расходов, которые соответствуют функции обесцененного актива, за исключением ранее переоцененных
объектов, когда переоценка была признана в прочем совокупном доходе. В этом случае убыток от обесценения также
признается в прочем совокупном доходе в пределах суммы ранее проведенной переоценки.
Для активов, за исключением гудвила, на каждую отчетную дату оценивается наличие признаков того, что ранее
признанные убытки от обесценения больше не существуют или сократились. Если такой признак имеется, ПАО
"ЗЖБК-15" рассчитывает возмещаемую стоимость актива или ЕГДС. Ранее признанные убытки от обесценения
восстанавливаются только в том случае, если имело место изменение в допущении, которое использовалась для
определения возмещаемой стоимости актива, со времени последнего признания убытка от обесценения. В случае
восстановления, балансовая стоимость актива не может превышать возмещаемую стоимость актива, а также
балансовую стоимость (за вычетом амортизации), по которой данный актив признавался бы в случае, если в
предыдущие годы не был бы признан убыток от обесценения по активу. Такое восстановление признается в отчете о
прибылях и убытках, за исключением случаев, когда актив учитывается по переоцененной стоимости. В последнем
случае восстановление стоимости учитывается как прирост переоценки.
ў

Обесценение основных средств.
Обесценение основных средств рассчитывается как разница между балансовой стоимостью чистых активов

генерирующих единиц, включая, где необходимо, инвестиционные вложения, и их возмещаемой стоимостью.
Возмещаемая стоимость определяется как наибольшая из справедливой стоимости актива за вычетом расходов по
продаже и стоимости его использования на дату проведения теста на обесценение. Справедливая стоимость актива
за вычетом расходов по продаже представляет собой сумму, которая может быть получена от продажи активов.
Стоимость использования представляет собой текущую стоимость ожидаемых потоков денежных средств, рассчитанную

с учетом дисконта на доналоговой основе с применением предполагаемой стоимости капитала по генерирующей
единице.
Тест на обесценение основных средств проводится в том случае, если есть какие-либо факторы, свидетельствующие
о том, что могло произойти обесценение, или если необходимо убедиться в том, что основные средства учитываются
по стоимости, не превышающей их предполагаемую возмещаемую стоимость.
ў

Активы

производственные

и прочие основные средства.

Необоротные материальные активы, связанные с основной деятельностью и прочие основные средства отражаются по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
МСФО (IAS) 16.73(а)
Начиная с 01 января 2012 ПАО "ЗЖБК-15"

изменило учетную политику в отношении основных средств, которые в

настоящее время отражаются по переоцененной стоимости. По мнению руководства ПАО "ЗЖБК-15", использование
метода переоцененной стоимости для основных средств обеспечивает представление более достоверной информации.
Первоначальная стоимость актива состоит из цены приобретения или стоимости строительства, затрат,
непосредственно связанных с вводом актива в эксплуатацию, первоначальной оценки обязательства по выводу из
эксплуатации и затрат по займам для активов, отвечающих критериям капитализации. Цена приобретения или
стоимость строительства представляет собой сумму уплаченных средств и справедливой стоимости другого
вознаграждения, предоставленного за приобретение актива. Капитализированная стоимость финансовой аренды также
включается в состав основных средств. МСФО (IAS) 16.73(b).
ў

Сроки полезного использования основных средств.

Оценка сроков полезного использования того или иного объекта основных средств является предметом суждения
руководства, которое формируется с учетом опыта эксплуатации аналогичных активов и других факторов. При
определении срока полезного использования того или иного объекта руководство учитывает предполагаемое
использование, расчетное техническое устаревание, физический износ, условия предоставления гарантий, а также
фактические условия использования актива. Изменение любых из указанных условий или оценок может привести к
корректировке норм амортизационных отчислений в будущих периодах, что может повлиять на величину прибыли,
отраженной в
ў

финансовой отчетности.

Амортизация.

Предприятие проводит ежегодную оценку сроков полезного использования основных средств, и в случае, если
ожидаемые сроки полезного использования отличаются от уже используемых, проводится соответствующее изменение в
учете в соответствии с ожиданиями.
Срок полезного использования основных средств используется в строгом соответствии с учетной политикой ПАО
"ЗЖБК-15".
Необоротные материальные активы, связанные с основной деятельностью амортизируются в соответствии с методами
установленными

для групп основных средств.

Начисление амортизации начинается с момента готовности

основных средств к вводу в эксплуатацию.

На землю и объекты незавершенного строительства амортизация не начисляется.
Амортизация прочих объектов основных средств рассчитывается линейным методом доликвидационной стоимости в
течение срока их полезного использования.
Прочие основные средства, амортизируются по линейному методу в течение установленного срока полезного
использования. (МСФО (IAS) 16.73(b), МСФО (IAS) 16.73(с)).
За 2015г. обществом начислено
ў

Расходы на

амортизационных отчислений на сумму 674 тыс. грн.

ремонт.

Расходы на ремонт (продолжительностью менее 12 месяцев) и техническое обслуживание относятся на затраты по
мере их возникновения. Затраты по замене существенных деталей и компонентов основных средств капитализируются
с одновременным списанием заменяемых узлов. Прибыли и убытки, возникающие по причине замены основных средств,
отражаются
ў

в

Отчете о совокупных доходах по мере возникновения.

Капитальный ремонт и восстановление.

Расходы на капитальный ремонт и переоборудование включают в себя стоимость заменяющих активов или частей
активов, стоимость проведения технических осмотров и стоимость капитального ремонта. Если актив либо часть
актива, которая амортизировалась отдельно и не подвергается списанию, заменяется и существует вероятность
того, что ПАО "ЗЖБК-15"

в будущем получит экономические выгоды, связанные с этим объектом, то расходы

капитализируются. Если часть актива не считалась отдельным компонентом, стоимость замещения используется для
определения балансовой стоимости заменяемых активов, которая сразу же списывается. Затраты на проведение
осмотров, связанные с программами капитального ремонта, капитализируются и амортизируются в течение периода до
проведения следующего осмотра. Затраты на все прочие работы по техническому обслуживанию относятся на расходы
по мере их возникновения.
Амортизация реконструируемых и модернизируемых активов приостанавливается, если оценочный период реконструкции
превышает год.
Объекты социальной сферы не отражаются в составе основных средств, поскольку считается, что в будущем они не
принесут ПАО "ЗЖБК-15"

экономических выгод. Затраты по содержанию объектов социальной сферы относятся на

расходы по мере их возникновения.
ў

Прочие нематериальные активы.

Нематериальные активы отражаются по исторической стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения. Прочие нематериальные активы включают в себя программное обеспечение.(МСФО (IAS)
38.24,МСФО (IAS) 38.74)
Приобретенные отдельно нематериальные активы при первоначальном признании оцениваются по фактической

стоимости. Стоимостью нематериальных активов, приобретенных в результате объединения бизнеса, является
справедливая стоимость на дату приобретения. После первоначального признания нематериальные активы отражаются
по фактической стоимости за вычетом накопленной амортизации, начисляемой на основании линейного метода на
протяжении срока их полезного использования, а также за вычетом накопленных убытков от обесценения.
Нематериальные активы, созданные в рамках компании, не капитализируются, и в отчете о совокупном доходе
отражаются в том году, в котором они были понесены.(МСФО (IAS) 38.24, МСФ (IAS) 38.83, МСФО (IAS) 38.74, МСФО
(IAS) 38.57, МСФО (IAS) 36.10(b)).
По состоянию на 31.12.2015 г. остаточная стоимость нематериальных активов ПАО "ЗЖБК-15" составила 1 тыс.
грн., первоначальная стоимость - 1 тыс. грн.
Основные средства .
По состоянию на

31 декабря 2015 г.

в акционерном обществе :

-

Отсутствуют основне средства, которые временно не используются (консервация, реконструкция);

-

Отсутствуют контрактные обязательства, связанные с з приобретением основных средств;

-

Отсутствуют компенсации третьих сторон за объєкты основных средств, полезность которых уменьшилась, либо

которые были
-

переданы;

Отсутствуют

основне средства, полученные по договорам финансовой аренды.

На протяжении 2015 г. общество не получало основних средств в результате объединения предприятий, основне
средства не переоценивались.

В 2015 г. общество не получало основне средства за счет целевого финансирования,

а так же в финансовую аренду.
По состоянию на 31 декабря 2015 года руководством ПАО "ЗЖБК-15" произведена оценка возможного обесценения
стоимости основных средств в соответствии с МСФО 36 "Обесценение активов". По мнению руководства,
необходимость признать убыток от обесценения основных средств на 31 декабря 2015 года отсутствует.
По состоянию на 31.12.2015 г. остаточная стоимость основных средств ПАО "ЗЖБК-15" составила 11091тыс. грн.,
первоначальная стоимость - 18689 тыс. грн., сумма износа - 7598 тыс. грн.
ў

Запасы.

Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цены
продажи. Стоимость товарно-материальных запасов определяется методом средневзвешенной стоимости. Чистая
возможная цена продажи - это расчетная цена продажи в процессе обычной деятельности за вычетом расходов на
продажу.
Фактическая стоимость производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции учитывается на
основании средневзвешенной величины. Такая стоимость включает в себя все затраты, понесенные в ходе обычной
деятельности в связи с приведением каждого продукта в его текущее состояние и доставкой в текущее
местоположение. Стоимость производства представлена стоимостью покупки, стоимостью переработки, в том числе,
соответствующей долей износа, истощения и амортизации, а также накладными расходами в соответствии с
нормальной производственной мощностью. Чистая стоимость реализации готовых продуктов основана на ожидаемой
цене продажи в ходе обычной деятельности за вычетом затрат, которые, как ожидается, будут понесены до
завершения и выбытие.
Запасы

ПАО "ЗЖБК-15" составляют :

Наименование запасов

На 31.12.2014 г., тыс. грн. На 31.12.2015 г., тыс. грн.

Производственные запасы 97
Готовая продукция
Товары

144 -

всего

547 444

402

306 42

Финансовые активы.
Финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, классифицируются соответственно как финансовые
активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; займы и дебиторская задолженность;
инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, или как производные
инструменты. ПАО "ЗЖБК-15" классифицирует свои финансовые активы при их первоначальном признании. Финансовые
активы первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в случае инвестиций, не переоцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль либо убыток, на непосредственно связанные с ними затраты по сделке.
Все сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в срок, устанавливаемый
законодательством или правилами, принятыми на определенном рынке (торговля на "стандартных условиях"),
признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда ПАО "ЗЖБК-15"

принимает на себя обязательство

купить или продать актив.
Финансовые активы ПАО "ЗЖБК-15" включают денежные средства и краткосрочные депозиты, торговую и

прочую

дебиторскую задолженность, займы и прочие суммы к получению. ( МСФО (IAS) 39.9,МСФО (IAS) 39.43, МСФО (IAS)
39.9,МСФО (IAS) 39.38).
ў

Займы и дебиторская задолженность.

Займы и дебиторская задолженность - это непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми
платежами, которые не котируются на активном рынке. После первоначальной оценки такие финансовые активы
учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом
обесценения. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом скидок или премий, возникших при приобретении,
и включает комиссионные, а также транзакционные издержки, которые являются неотъемлемой частью эффективной
процентной ставки. Амортизация на основе использования эффективной процентной ставки включается в состав

доходов от финансирования в отчете о совокупных доходах. Расходы, обусловленные обесценением, признаются в
отчете о прибылях и убытках в составе затрат на финансирование. (МСФО (IAS) 39.9,МСФО (IAS) 39.46(а),МСФО
(IAS) 39.56.
Дебиторская задолженность:
Наименование показателя На 31.12.2014 г., тыс. грн. На 31.12.2015 г., тыс. грн.
Дебиторская

задолженность

за товары, работы, услуги

196 59

Дебиторская задолженность за выданными авансами 153 942
З бюджетом

149 289

Прочая текущая

дебиторская

Всего

2858

ў

1773

задолженность

1275

1568

Обесценение финансовых активов.

На каждую отчетную дату ПАО "ЗЖБК-15" оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового актива
или группы финансовых активов. Финансовый актив или группой

финансовых активов считаются обесцененными тогда

и только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате одного или более событий,
произошедших после первоначального признания актива (наступление "случая понесения убытка"), которые оказали
поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу или группе
финансовых активов. Свидетельства обесценения могут включать в себя указания на то, что должник или ПАО
"ЗЖБК-15" должников испытывают существенные финансовые затруднения, не могут обслуживать свою задолженность
или неисправно осуществляют выплату процентов или основной суммы задолженности, а также вероятность того, что
ими будет проведена процедура банкротства или финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к таким
свидетельствам относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося оценке снижения ожидаемых
будущих денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, такие как изменение объемов просроченной
задолженности или экономических условий, находящихся в определенной взаимосвязи с отказом от исполнения
обязательств по выплате долгов. (МСФО (IAS) 39.58,МСФО (IAS) 39.59,МСФО (IFRS) 7.В5(f)).
ў

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости.

В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, ПАО "ЗЖБК-15" сначала проводит
отдельную оценку существования объективных свидетельств обесценения индивидуально значимых финансовых активов,
либо совокупно по финансовым активам, не являющимся индивидуально значимыми. Если ПАО "ЗЖБК-15" определяет,
что объективные свидетельства обесценения индивидуально оцениваемого финансового актива отсутствуют, вне
зависимости от его значимости, она включает данный актив в группу финансовых активов с аналогичными
характеристиками кредитного риска, а затем рассматривает данные активы на предмет обесценения на совокупной
основе. Активы, отдельно оцениваемые на предмет обесценения, по которым признается либо продолжает
признаваться убыток от обесценения, не включаются в совокупную оценку на предмет обесценения.
При наличии объективного свидетельства понесения убытка от обесценения сумма убытка оценивается как разница
между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков (без учета
будущих ожидаемых кредитных убытков, которые еще не были понесены). Приведенная стоимость расчетных будущих
денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной процентной ставке по финансовому активу. Если
процентная ставка по займу является переменной, ставка дисконтирования для оценки убытка от обесценения
представляет собой текущую эффективную ставку процента. (МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7)
Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета резерва, а сумма убытка признается в
отчете о совокупных доходах. Начисление процентного дохода по сниженной балансовой стоимости продолжается,
основываясь на процентной ставке, используемой для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки
убытка от обесценения. Процентные доходы отражаются в составе доходов от финансирования в отчете о прибылях и
убытках. Займы вместе с соответствующими резервами списываются с баланса, если отсутствует реалистичная
перспектива их возмещения в будущем, а все доступное обеспечение было реализовано либо передано ПАО "ЗЖБК-15".
Если в течение следующего года сумма расчетного убытка от обесценения увеличивается либо уменьшается ввиду
какого-либо события, произошедшего после признания обесценения, сумма ранее признанного убытка от обесценения
увеличивается либо уменьшается посредством корректировки счета резерва. Если предыдущее списание стоимости
финансового инструмента впоследствии восстанавливается, сумма восстановления признается в составе затрат на
финансирование в отчете о прибылях и убытках.
Приведенная стоимость ожидаемых будущих денежных потоков дисконтируется с использованием первоначальной
эффективной процентной ставки по финансовому активу. Если ставка по займу переменная, ставкой дисконтирования
для определения убытка от обесценения является текущая эффективная процентная ставка.
ў

Процентные кредиты и займы.

Заемные средства первоначально признаются по справедливой стоимости. Справедливая стоимость определяется с
учетом рыночных процентных ставок по аналогичным инструментам в случае их существенного отличия от процентных
ставок по полученному займу. В последующих периодах заемные средства отражаются по амортизированной стоимости
с использованием метода эффективной ставки процента; вся разница между справедливой стоимостью полученных
средств (за вычетом операционных издержек) и суммой к погашению отражается в

Отчете о совокупных доходах как

расходы на выплату процентов в течение всего периода существования обязательств по погашению заемных средств.
ў

Прекращение признания.

Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок его
действия истек. Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же
кредитором, на существенно отличающихся условиях, или если условия имеющегося обязательства значительно
изменены, такая замена или изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и

начало признания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в отчете о прибылях или
убытках. (МСФО (IAS) 39.39, МСФО (IAS) 39.41, МСФО (IAS) 39.40.
ў

Исключение, связанное с обычной покупкой или продажей.

Договоры, которые были заключены и продолжают действовать с целью получения либо предоставления какого-либо
нефинансового актива в целях удовлетворения ожидаемых потребностей ПАО "ЗЖБК-15" для дальнейшей продажи или
использования, подпадают под исключение из МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 39, известное как "исключение, связанное
с обычной покупкой или продажей". Такие договоры учитываются как договоры с исполнением в будущем. ПАТ
"ЗЖБК-15"

отражает такие договоры в балансе лишь тогда, когда одна из сторон выполняет свои договорные

обязательства и предоставляет денежные средства либо нефинансовые активы. МСФО (IAS) 39.5.
ў

Денежные средства и их эквиваленты.
К денежным средствам и их эквивалентам относятся наличные денежные средства, депозиты до востребования и

краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев.
Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода
эффективной процентной ставки.
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой остатки в кассе, на счетах в банках-корреспондентах.
Денежные средства и их эквиваленты ПАО "ЗЖБК-15" представлены в таблице:
Наименование показателя На 31.12.2014 г.,
тыс. грн.

На 31.12.2015 г.,

тыс. грн.
Касса

-

-

Текущий счет в банке
Прочие счета

3

Денежные средства в пути
Эквиваленты денежных средств
ВСЕГО
ў

3

88

в банке (акредитивы, чековые
-

книжки) -

-

-

-

88

Резервы
Резервы предстоящих расходов и платежей.

ПАО "ЗЖБК-15"

начисляет указанные резервы в тех случаях, когда анализ показывает, что существует высокая

вероятность возникновения обязательства, и при этом может быть сделана обоснованная оценка соответствующих
резервов.
Оценка ПАО "ЗЖБК-15" сумм резервов по обязательствам и начислениям основывается на существующих фактах и
оценке

возможности погашения или урегулирования обязательства в будущем.

Резервы признаются, если ПАО "ЗЖБК-15"

имеет текущее обязательство (юридическое или добровольно принятое),

возникшее в результате прошлого события, есть значительная вероятность того, что для погашения обязательства
потребуется отток экономических выгод, а сумма такого обязательства может быть достоверно определена. Если ПАО
"ЗЖБК-15"

предполагает получить возмещение некоторой части или всех резервов, например, по договору

страхования, возмещение признается как отдельный актив, но только в том случае, когда получение возмещения не
подлежит сомнению. МСФО (IAS) 37.14
Расход, относящийся к резерву, отражается в отчете о прибылях и убытках за вычетом возмещения. МСФО (IAS)
37.53
Если влияние временной стоимости денег существенно, резервы дисконтируются по текущей ставке до
налогообложения, которая отражает, когда это применимо, риски, характерные для конкретного обязательства. Если
применяется дисконтирование, то увеличение резерва с течением времени признается как затраты на
финансирование. МСФО (IAS) 37.54МСФО (IAS) 37.45, МСФО (IAS) 37.47, МСФО (IAS) 37.60.
В 2015 г. предприятием начислено обеспечение выплат отпусков на сумму 62 тыс. грн. В течении года использовано
в полном объеме.
Обязательства по выводу из эксплуатации.
Обязательства по выводу из эксплуатации признаются, если ПАО "ЗЖБК-15" имеет текущее обязательство
(юридическое или добровольно принятое), возникшее в результате прошлых событий, и есть значительная
вероятность того, что для погашения обязательства потребуется отток экономических выгод, а сумма такого
обязательства может быть надежно определена. Сумма, равная величине резерва, также признается как часть
стоимости основных средств, к которым он относится.
Признаваемая сумма представляет собой оценочные затраты на вывод из эксплуатации, дисконтированные до их
текущей стоимости. Изменения в оценочных сроках вывода из эксплуатации или оценочных затратах на вывод из
эксплуатации рассматриваются перспективно путем корректировки резервов и внесения соответствующих
корректировок в балансовую стоимость основных средств. Амортизация дисконта по резерву на обесценение
учитывается как затраты на финансирование. (МСФО (IAS) 16.16(с), МСФО (IAS) 37.45, МСФО (IAS) 37.47, МСФО
(IAS) 37.59, Интерпретация IFRIC 1.6(а), Интерпретация IFRIC 1.8).
Общество не признает ни отложенный налоговый актив в отношении временной разницы, связанной с обязательством
по выводу из эксплуатации, ни соответствующее отложенное налоговое обязательство в отношении временной
разницы, связанной с активом по выводу из эксплуатации.
ў

ПАО "ЗЖБК-15"

в качестве арендодателя.

Договоры аренды, по которым у Группы остаются практически все риски и выгоды от владения активом,
классифицируются как операционная аренда. Первоначальные прямые расходы, понесенные при заключении договора

операционной аренды, включаются в балансовую стоимость арендованного актива и признаются в течение срока
аренды пропорционально доходу от аренды. Условные платежи по аренде признаются в качестве выручки в том
периоде, в котором они были получены. МСФО (IAS) 17.8,МСФО (IAS) 17.52.
ў

Налоги

Текущий налог на прибыль.
Активы и обязательства по текущему налогу на прибыль за текущий и предыдущие периоды оцениваются по сумме,
которая, как полагается, будет возмещена налоговыми органами или уплачена им. Налоговые ставки и налоговое
законодательство, применяемые для расчета данной суммы, -- это ставки и законы, принятые или фактически
принятые на отчетную дату в странах, в которых ПАО "ЗЖБК-15" осуществляет свою деятельность и получает
налогооблагаемый доход. МСФО (IAS) 12.46
Текущий налог на прибыль, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитале, признается в составе
капитала, а не в отчете о прибылях и убытках. Руководство ПАО "ЗЖБК-15"

периодически осуществляет оценку

позиций, отраженных в налоговых декларациях, в отношении которых соответствующее налоговое законодательство
может быть по-разному интерпретировано, и по мере необходимости создает резервы. МСФО (IAS) 12.61АА, МСФО
(IAS) 1.117.
ў

Отложенный налог.

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в части перенесенного на будущие
периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их
балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с исключением, существующим для первоначального
признания, отложенные налоги не признаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном
признании актива или обязательства по операциям, не связанным с объединениями бизнеса, если таковые не
оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина отложенного налога
рассчитывается по налоговым ставкам, которые действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного
периода и применение которых ожидается в период сторнирования временных разниц или использования перенесенных
на будущие периоды налоговых убытков. Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и
перенесенных на будущие периоды налоговых убытков признаются лишь в том случае, когда существует высокая
вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.
Изменение отложенного налога признается в Отчете о совокупных доходах, за исключением налога, относящегося к
операциям, отражающимся в составе капитала. В данном случае, отложенный налог отражается в составе капитала.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и уменьшается, если
вероятность получения в будущем достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволила бы использовать все
или часть отложенных налоговых активов, мала.
Непризнанные отложенные налоговые активы пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени,
в которой появляется значительная вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать
отложенные налоговые активы. (МСФО (IAS) 12.56
Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам, которые, как предполагается,
будут применяться в отчетном году, когда актив будет реализован, а обязательство погашено, на основе налоговых
ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на отчетную дату вступили в силу или фактически
вступили в силу. МСФО (IAS) 12.47
Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитале, признается в составе капитала,
а не в отчете о прибылях и убытках.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства зачитываются друг против друга, если имеется
юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов против текущих налоговых обязательств и если
отложенные налоги относятся к одной и той же налогооблагаемой компании и одному налоговому органу. МСФО (IAS)
12.71.
Налог на прибыль.
По мнению руководства ПАО "ЗЖБК-15", налоговые обязательства предприятия

были полностью отражены в финансовой

отчетности, исходя из интерпретации налогового законодательства, применяемого предприятием.
Требования и обязательства по отложенным налогам рассчитаны с использованием ставки налога на прибыль 19%. Все
изменения требований и обязательств отражены в отчете о прибылях и убытках.
Различия между МСФО и налоговым законодательством приводят к возникновению определенных временных разниц между
балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета
налога на прибыль. Налоговые последствия движения этих временных разниц отражаются по ставке 19%, оценка
отложенных налоговых активов и обязательств произведена по ставке 19%.
Наименование показателя
На 31.12.2014 г.,
тыс. грн.

На 31.12.2015г.,

тыс. грн.
Текущий налог

на прибыль

Отсроченные налоговые

-

-

активы:

на начало отчетного года

-

-

на конец отчетного года

-

-

Отсроченные налоговые

обязательства:

на начало отчетного года

460 2

на конец

2

отчетного

года

-

ў

Признание выручки.

Выручка от продукции и услуг признается при передаче всех существенных рисков и выгод, связанных с владением,
что происходит в момент перехода к покупателю права собственности, а также когда услуга фактически
предоставлена, в момент перехода к покупателю права собственности. МСФО (IAS) 18.35(а) , МСФО (IAS) 18.14.
За 2015 г. чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составил 3687 тыс. грн.
ў

Процентные доходы.

По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным финансовым активам,
классифицированным в качестве имеющихся в наличии для продажи, процентные доходы или расходы признаются с
использованием метода эффективной процентной ставки, который точно дисконтирует ожидаемые будущие выплаты или
поступления денежных средств на протяжении предполагаемого срока использования финансового инструмента или,
если это уместно, менее продолжительного периода до чистой балансовой стоимости финансового актива или
обязательства. Процентный доход включается в состав доходов от финансирования в отчете о прибылях и убытках.
ў

Затраты по займам.
Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производством актива,

подготовка которого к предполагаемому использованию или для продажи обязательно требует значительного времени
(квалифицируемый актив), включаются в стоимость этого актива, если дата начала капитализации приходится на 01
января 2014 года или более позднюю дату.
Дата начала капитализации наступает, когда
(а) ПАО "ЗЖБК-15"

несет расходы, связанные с квалифицируемым активом;

(б) она несет затраты по займам; и
(в) она предпринимает действия, необходимые для подготовки актива к предполагаемому использованию или продаже.
Капитализация затрат по займам продолжается до даты, когда активы в основном готовы для использования или
продажи. ПАО "ЗЖБК-15" капитализирует затраты по займам, которых можно было бы избежать, если бы она не
произвела капитальные расходы по квалифицируемым активам.
Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, возведением или производством объекта
незавершенного капитального строительства, отвечающего критериям капитализации, капитализируются и
прибавляются к стоимости проекта во время создания до тех пор, пока активы не будут практически готовы к
использованию по назначению, т. е. когда они способны участвовать в коммерческом производстве. Если средства
заимствуются специально для финансирования проекта, капитализируемая сумма представляет собой фактически
понесенные затраты по займам.
Если на протяжении короткого промежутка времени имеют место лишние средства из суммы, заимствованной
специально для финансирования проекта, полученный в результате подобной краткосрочной инвестиции доход также
капитализируется и вычитается из общих капитализированных затрат по займам. Если средства, используемые для
финансирования проекта, являются частью общей суммы займа, капитализируемая сумма рассчитывается с
использованием средневзвешенных ставок, применяемых к соответствующим общим займам

в течение периода. Все

прочие затраты по займам признаются в отчете о прибылях и убытках в течение периода, в котором они были
понесены. (МСФО (IAS) 23.8, МСФО (IAS) 23.12, МСФО (IAS) 23.14, МСФО (IAS) 23.17).
ў

Взаимозачеты.

Финансовые активы и обязательства подлежат взаимозачету, и в балансе отражается чистая величина только в тех
случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также
намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.
ў

Вознаграждения сотрудникам.

Расходы на заработную плату, отчисления в Пенсионный фонд и фонды социального страхования, ежегодные
оплачиваемые отпуска и выплату пособий по временной нетрудоспособности, бонусы и другие не денежные доходы
(такие как медицинское обслуживание) начисляются в течение года, в котором соответствующие услуги были оказаны
сотрудникам ПАО "ЗЖБК-15".
ў

Обязательства по пенсионному обеспечению и прочие выплаты после выхода на пенсию.

В процессе текущей деятельности ПАО "ЗЖБК-15"

уплачивает в составе Единого социального взноса необходимые

взносы в Пенсионный фонд Украины за своих работников. Обязательные взносы в Пенсионный фонд

относятся на

затраты по мере их возникновения и отражаются в Отчете о совокупных доходах по статье "Вознаграждения
работникам".
Кроме того, ПАО "ЗЖБК-15" использует план пенсионного обеспечения с установленными выплатами, который
распространяется на большинство работников ПАО "ЗЖБК-15". План с установленными выплатами представляет собой
суммы пенсионных выплат, которые работник будет получать при выходе на пенсию; размер выплат обычно зависит от
одного или нескольких факторов, таких как возраст, продолжительность работы в компании и размер получаемой
заработной платы. Обязательство, отраженное в

Отчете о финансовом положении в отношении пенсионных планов с

установленными выплатами, применяемыми Группой, представляет собой дисконтированную стоимость обязательства
осуществлять установленные выплаты по состоянию на конец отчетного периода вместе с корректировками на
неотраженные актуарные прибыль или убыток. Обязательство по осуществлению установленных выплат рассчитывается
по методу "прогнозируемой условной

единицы будущих выплат". Текущая стоимость обязательства по планам с

установленными выплатами определяется по текущей стоимости ожидаемых оттоков денежных средств с применением
процентных ставок по государственным ценным бумагам, деноминированным в той же валюте, в которой будут
осуществляться выплаты по плану, и сроки погашения которых приблизительно равны срокам соответствующих
пенсионных обязательств.

ПАО "ЗЖБК-15" признает в качестве расхода стоимость прошлых услуг работника равномерно в течение всего периода
вплоть до начала выплаты пенсий. В тех случаях, когда выплата пенсий начинается сразу же после введения в
действие пенсионного плана с установленными выплатами (или после внесения в него изменений), стоимость прошлых
услуг работника признается ПАО "ЗЖБК-15" незамедлительно.
ў

Уставной капитал.
Размер уставного

капитала

Зарегистрированный уставной
простых

именных

акций

по

состоянию на 31.12.2015г. составляет

капитал

67 тис.грн.

общества составляет 67 366,50 грн, поделенный

на

269466

номинальной стоимостью 0,25 грн каждая.

Вид Номинальная стоимость,
грн.

Кол-во выпущенных ЦБ, шт.

Суммарная

стоимость выпущенных ЦБ данного выпуска по номиналу (грн.)

Ча

сть выпущенных ЦБ данного выпуска в уставном капитале (%)
Акции простые, именные

0,25

Итого уставной капитал

х

ў

296466
х

67 366,50

67 366,50

100%

х

События, произошедшие после отчетной даты.

Описание событий, произошедших после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовую
отчетность.
Ввиду наличия в законодательстве в сфере хозяйственной деятельности и, в частности, в налоговом
законодательстве, норм, допускающих неоднозначное толкование, а также учитывая сложившуюся практику
непредсказуемого отнесения действий предприятий

к тем или иным их видам при отсутствии нормативных критериев

для этого, оценка руководством фактов хозяйственной деятельности

может не совпадать с интерпретацией этих

фактов налоговыми органами. Если какая-либо из операций ПАО "ЗЖБК-15" будет оспорена налоговыми органами,
предприятию могут быть доначислены суммы налогов, а также возможно предъявления штрафов и пеней к уплате.
Период, в течение которого налоговые органы могут осуществить проверку операций, осуществляемых предприятием,
составляет три года.
На 31 декабря 2015 года ПАО "ЗЖБК-15"

Директор
Главный бухгалтер

не имело производных финансовых инструментов.

В.А.Остренко
О.Л.Пирожкова

