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

(підпис

МП

(дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Завод"Лтава"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
14308479
4. Місцезнаходження
36002, Україна, Полтавська обл., Октябрський р-н, м.Полтава, вул. Р.Люксембург, 72
5. Міжміський код, телефон та факс
(05322) 7-93-12, (05322) 7-90-43
6. Електронна поштова адреса
ltava@ltava.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

23.04.2015

2. Річна інформація опублікована у

28.04.2015

(дата)

№80 Відомості НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

ltava.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет 28.04.2015
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
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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)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
3. ПАТ "Завод "Лтава" в 2014 роцi не приймало участi в створеннi юридичних осiб.4.В ПАТ
"Завод "Лтава" посада корпоративного секретаря вiдсутня. 5.ПАТ "Завод "Лтава" не проводило
обстеження дiяльностi нiяким рейтинговим агенством.10. За пiдсумками роботи в 2014 роцi
дивiденди не нараховувались. 12.2) ПАТ "Завод "Лтава" облiгацiї не випускало i не
придбавало. 12.3) ПАТ "Завод"Лтава" в 2014 роцi нiякi iншi цiннi папери не випускало.12.4)
ПАТ "Завод"Лтава" не має iнформацiї про похiднi цiннi папери.12.5) ПАТ "Завод"Лтава" не
викупало власних акцiй в 2014 роцi.15. ПАТ "Завод"Лтава" не має iнформацiї про
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. 16. Iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не
виникало.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Завод"Лтава"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №08121
3. Дата проведення державної реєстрації
29.11.1994
4. Територія (область)
Полтавська обл.
5. Статутний капітал (грн)
683353
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1021
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.33 - Виробництво електромонтажних пристроїв
26.11 - Виробництво електронних компонентiв
25.61 - Оброблення металiв та нанесення покриттiв на метали
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "Полтава-банк"
2) МФО банку
331489
3) Поточний рахунок
2600811281
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "Полтава-банк"
5) МФО банку
332148
6) Поточний рахунок
260031787
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Придбання, зберiгання,
перевезення,використання
прекурсорiв (списку 2 таблицi
IV) "Перелiку наркотичних
засобiв, психотропних речовин i

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
АВ № 592637 11.08.2011 Державний комiтет України з 17.03.2016
питань контролю за
наркотиками
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

прекурсорiв"
Опис

i/в

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

Код за ЄДРПОУ
засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

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

Мiнiстерство
машинобудування,
вiйськово-промислового
комплексу та конверсiї України

00013942

03035, Україна, Київська обл.,
м.Київ, вул. Пушкiнська, 6

0

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

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

Усього

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хохлов Едуард Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КН 104549 11.04.1996 Полтавський РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вища. Полтавський унiверситет споживчої кооперацiї
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник начальника вiддiлу МТП ВАТ "Лтава"; Начальник вiддiлу МТП ВАТ "Лтава";
Комерцiйний директор ВАТ "Лтава".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
09.03.2011, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Непогашенi судимостi у посадової особи ПАТ "Завод"Лтава" за корисливi та посадовi
злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi ПАТ "Завод"Лтава" та
внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди

особа не надала.
1) Посада
Заступник голови правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грицай Тетяна Борисiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КН 598695 25.02.1998 Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
1941
5) Освіта
Вища; Київський полiтехнiчний iнститут.
6) Стаж роботи (років)
39
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова профкому ВО "Лтава"; Член правлiння АТ "Лтава"; Заступник голови правлiння
ПАТ "Завод "Лтава".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
09.03.2011, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Непогашенi судимостi у посадової особи ПАТ "Завод"Лтава" за корисливi та посадовi
злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi ПАТ "Завод"Лтава" та
внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди
особа не надала.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стадник Ганна Костянтинiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КН 733832 05.10.1998 Ленiнський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
1966
5) Освіта
Вища; Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут; Полтавський технiчний унiверситет.
6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний бухгалтер ПЕЗ "Динамо"; Заступник головного бухгалтера ВАТ "Лтава";
Головний бухгалтер ПАТ "Завод "Лтава".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
09.03.2011, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Непогашенi судимостi у посадової особи ПАТ "Завод"Лтава" за корисливi та посадовi
злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi ПАТ "Завод"Лтава" та

внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди
особа не надала.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Масло Олег Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КН 124779 21.03.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
1969
5) Освіта
Вища; Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут; Полтавський технiчний унiверситет.
6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник вiддiлу цiнних паперiв ВАТ "Лтава"; Начальник корпоративно-правової
служби ВАТ "Лтава"; Член правлiння ПАТ"Завод "Лтава".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
09.03.2011, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Непогашенi судимостi у посадової особи ПАТ "Завод"Лтава" за корисливi та посадовi
злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi ПАТ "Завод"Лтава" та
внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди
особа не надала.
1) Посада
Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Змiєвець Сергiй Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КН 345944 04.03.1997 Ленiнський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
1947
5) Освіта
Вища; Харкiвський iнститут радiоелектроники
6) Стаж роботи (років)
39
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор НДI; Голова правлiння ВАТ "Лтава".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
16.04.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Непогашенi судимостi у посадової особи ПАТ "Завод"Лтава" за корисливi та посадовi
злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi ПАТ "Завод"Лтава" та

внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди
особа не надала.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крилов Георгiй Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КН 047335 04.12.1995 Ленiнський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
1948
5) Освіта
Вища; Український заочний полiтехнiчний iнститут
6) Стаж роботи (років)
38
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник комплексу ВАТ "Лтава"; Голова наглядової ради ВАТ "Лтава".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
16.04.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Непогашенi судимостi у посадової особи ПАТ "Завод"Лтава" за корисливi та посадовi
злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi ПАТ "Завод"Лтава" та
внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди
особа не надала.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гузiк Василь Павлович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КО 009058 26.11.1999 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
1957
5) Освіта
Вища; Український заочний полiтехнiчний iнститут
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник головного технолога ВАТ "Лтава";
Головний технолог ВАТ "Лтава";
Начальник технологiчної лабораторiї ВАТ "Лтава"; Заступник начальника виробництва ПАТ
"Завод "Лтава".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
16.04.2014, обрано на 3 роки
9) Опис
Непогашенi судимостi у посадової особи ПАТ "Завод"Лтава" за корисливi та посадовi
злочини вiдсутнi.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi ПАТ "Завод"Лтава" та
внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди
особа не надала.
1) Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юшин Володимир Арсенiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КО 224429 20.04.2001 Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл
4) Рік народження
1946
5) Освіта
Вища; Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут.
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Провiдний економiст ПАТ "Завод "Лтава"; Голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод"Лтава".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
09.03.2011, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Непогашенi судимостi у посадової особи ПАТ "Завод"Лтава" за корисливi та посадовi
злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi ПАТ "Завод"Лтава" та
внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди
особа не надала.
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бутенко Оксана Михайлiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КН 182143 29.05.1996 Октябрський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Вища; Полтавський унiверситет систем споживчої кооперацiї України
6) Стаж роботи (років)
8
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Бухгалтер-фiнансист, касир ПАТ "Завод "Лтава"; Член ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод
"Лтава".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
09.03.2011, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Непогашенi судимостi у посадової особи ПАТ "Завод"Лтава" за корисливi та посадовi
злочини вiдсутнi.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi ПАТ "Завод"Лтава" та
внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди
особа не надала.
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пустовойт Вiктор Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КО 078670 23.03.2000 Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вища; Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут
6) Стаж роботи (років)
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник начальника планово-економiчного вiддiлу ВАТ "Лтава"; Начальник бюро по
програмному обслуговуванню ЕВС ВАТ "Лтава"; Начальник вiддiлу економiчного аналузу i
регулювання ВАТ "Лтава"; Член ревiзiйної комiсi ПАТ"Завод "Лтава".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
09.03.2011, обрано на 5 рокiв
9) Опис
Непогашенi судимостi у посадової особи ПАТ "Завод"Лтава" за корисливi та посадовi
злочини вiдсутнi.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi ПАТ "Завод"Лтава" та
внутрiшнiх положеннях.
Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати та розмiр виплаченої винагороди
особа не надала.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Голова правлiння

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

Заступник голови
правлiння

Грицай Тетяна
Борисiвна

Член правлiння

Стадник Ганна
Костянтинiвна

Член правлiння

Масло Олег
Миколайович

Голова наглядової
ради

Змiєвець Сергiй
Олександрович

Член наглядової
ради

Крилов Георгiй
Володимирович

Член наглядової
ради

Гузiк Василь
Павлович

Член наглядової
ради

Грушковик
Олександр
Васильович
Iващенко
Володимир
Миколайович
Макаров
Володимир
Олександрович
Линник Тетяна

Член наглядової
ради
Член наглядової
ради
Член наглядової

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
3
КН 104549 11.04.1996
Полтавський РВ УМВС України
в Полтавськiй обл.
КН 598695 25.02.1998
Київський РВ ПМУ УМВС
України в Полтавськiй обл.
КН 733832 05.10.1998
Ленiнський РВ ПМУ УМВС
України в Полтавськiй обл.
КН 124779 21.03.1996
Октябрський РВ ПМУ УМВС
України в Полтавськiй обл.
КН 345944 04.03.1997
Ленiнський РВ ПМУ УМВС
України в Полтавськiй обл.
КН 047335 04.12.1995
Ленiнський РВ ПМУ УМВС
України в Полтавськiй обл.
КО 009058 26.11.1999
Октябрський РВ ПМУ УМВС
України в Полтавськiй обл.
КН 781815 23.11.1998
Київський РВ ПМУ УМВС
України в Полтавськiй обл
КН 757267 07.10.1998
Київський РВ ПМУ УМВС
України в Полтавськiй обл.
КН 221135 16.08.1996
Ленiнський РВ ПМУ УМВС
України в Полтавськiй обл.
КН 158967 08.05.1996

Кількіст
ь акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
100

Кількість за видами акцій
Прост
і
іменні

Прості на
пред’явник
а

Привілейо
-вані
іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0,0007

6
100

7
0

8
0

9
0

3 826 986

28,0015

3 826
986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 899 377

21,2143

2 899
377

0

0

0

85

0,0006

85

0

0

0

10

0,0001

10

0

0

0

585

0,0043

585

0

0

0

20

0,0001

20

0

0

0

3

0,00002

3

0

0

0

15

0,0001

15

0

0

0

ради

Михайлiвна

Голова ревiзiйної
комiсiї
Член ревiзiйної
комiсiї

Юшин
Володимир
Арсенiйович
Бутенко Оксана
Михайлiвна

Член ревiзiйної
комiсiї

Пустовойт Вiктор
Володимирович

Октябрський РВ ПМУ УМВС
України в Полтавськiй обл.
КО 224429 20.04.2001
Київський РВ ПМУ УМВС
України в Полтавськiй обл
КН 182143 29.05.1996
Октябрський РВ ПМУ УМВС
України в Полтавськiй обл.
КО 078670 23.03.2000
Київський РВ ПМУ УМВС
України в Полтавськiй обл.
Усього

85

0,0006

85

0

0

0

100

0,0007

100

0

0

0

100

0,0007

100

0

0

0

6 727 466

49,22372

6 727
466

0

0

0

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

Код за
ЄДРПОУ

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи

Місцезнаходження

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

фiзична особа
фiзична особа
фiзична особа
Усього

Кількіст
ь акцій
(шт.)

Кількіст
ь акцій
(шт.)
2 899 377
3 826 986
4 650 005
11 376 36
8

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)
21,2143
28,0015
34,0234
83,2392

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явник
а

Привілейо
-вані
іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явник
а

Привілейо
-вані
іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

2 899 377
3 826 986
4 650 005
11 376 368

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

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

чергові
X

позачергові
16.04.2014
97,704

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:
1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у
2013 роцi. Затвердження рiчного звiту товариства i розподiлу прибутку за 2013р.,
та напрямки використання прибутку в 2014р.
2. Звiт Наглядової ради.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї.
4. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
5. Про обрання Наглядової ради товариства.
6. Вибори голови Наглядової ради товариства.
7. Визначення умов цивiльно-правових угод(контрактiв) з посадовими особами
товариства.

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

За результатами періоду,
що передував звітному
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.
0
0
0
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис
Дивiденди у звiтному роцi не нараховувались та не сплачувались.

0

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Український корпоративний аудит"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33620564
04050, Україна, Київська обл., м.Київ,
вул. Мельникова, 12
Свiдоцтво №3615
Аудиторська Палата України
30.06.2005
(062) 2068423
(062) 2068423
Аудиторськi послуги (юридична особа аудиторська фiрма, яка надає
аудиторськi послуги).
i/в
ТОВ "Менеджмент треже трейдинг
лiмiтид"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37440014
36002, Україна, Полтавська обл.,
м.Полтава, вул. Р.Люксембург, 72
Лiцензiя АЕ №263255
Нацiональна комiсiя з ЦП та ФР
12.10.2013
(05322) 2-56-47
(05322) 2-56-47
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної

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

i/в
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, Україна, Київська обл., м.Київ,
вул. Б.Грiнченка, 3
(044) 279-10-78
(044) 279-10-78
i/в

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

1
04.10.2011

Номер
свідоцтва
про
реєстраці
ю випуску
2
466/1/11

Опис

Лiстинг на цiннi папери ПАТ"Завод "Лтава" вiдсутнiй.

Дата
реєстраці
ї випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ДКЦП та ФР

4
UA4000129472

Тип цінного
папера
5
Акція
проста
бездокумент
арна іменна

Форма
існування
та форма
випуску
6
Бездокумен
тарні іменні

Номінальн
а вартість
(грн)

Кількіст
ь акцій
(шт.)

7
0,05

8
13 667 06
0

Загальна
номінальн
а вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

9
683 353

10
100

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публiчне акцiонерне товариство "Завод"Лтава" (далi-Товариство) є правонаступником всiх прав
та обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Лтава", яке засновано вiдповiдно до наказу
Мiнмашпрому України вiд 26.10.1994р. за № 1384-а та на пiдставi Указу Президента України "
Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993р., № 210/93 шляхом перетворення державного
пiдприємства "Полтавський електромеханiчний завод" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Лтава"
та перейменовано в Публiчне акцiонерне товариство "Завод"Лтава"на виконання вимог Закону
України "Про акцiонернi товариства" №514-VI вiд 17.09.2008р.
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
Органiзацiйна структура ПАТ"Завод "Лтава" вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiоернi
товариства".
Голова правлiння; - головний iнженер; - начальник з виробництва; - комерцiйний директор; начальник вiддiлу економiчного аналiзу i регулювання; - головний бухгалтер.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 1004.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 17.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб)- 0.
Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) - 101292,5.
Розмiз фонду оплати працi вiдносно попереднього року збiльшився на 38945,3 тис.грн.
На пiдприємствi кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв
операцiйним потребам емiтента, вiдсутня.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
ПАТ "Завод "Лтава" не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими суб'єктами права, в порядку
передбаченому Законом України "Про спiльну дiяльнiсть".
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
i/в

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика на пiдприємствi впроваджена та здiйснюється у вiдповiдностi законодавства
України:
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Податкового
кодексу України та iнших законодавчих та нормативних документiв, що регламують ведення
бухгалтерського та податкового облiку на пiдприємствах колективної форми власностi на
Українi.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Лтава" займається виробництвом широкої гами
електротехнiчних з'єднувачiв, комутацiйних та установчих виробiв, товарiв побутового
призначення, замковими пристроями, спецтехнологiчним обладнанням, комплектуючих виробiв
для
пiдприємств,
що
займаються
виготовленням
медичного
обладнання
та
автомобiлебудуванням.
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
Активи товариства на суму, що становить 50 i бiльше вiдсоткiв майна товариства, не
придбавалися та не вiдчужувалися.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Лтава" не укладало зазначенi
правочини.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента

щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Правочини щодо основних засобiв емiтента, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв майна
товариства, не здiйснювалися. Їх мiсцезнаходження встановлено за мiсцем здiйснення
товариством господарської дiяльностi. Ступiнь впливу екологiчного стану на господарську
дiяльнiсть товариства - в процесi вивчення. Плани розвитку товариства в процесi розробки.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Iстотнi проблеми виникають у зв'язку з вiдсутнiстю законодавчої доктрини розвитку держави.
Частi змiни та доповнення до iснуючих законодавчих та нормативних актiв на ринку
пiдприємництва не полiпшують, а навпаки, подекуди, заганяють пiдприємство в глухий кут.
Враховуючи вище наведене, не можливо проводити довгострокову полiтику в царинi
виробничого, фiнансового та економiчного планування розвитку акцiонерного товариства.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Протягом 2013 року товариство не сплачувало штрафiв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Полiтика акцiонерного товариства щодо фiнансування своєї дiяльностi розробляється згiдно з
чинним законодавством та затверджується щорiчними загальними зборами акцiонерiв та
базується на принципах повного госпрозрахунку.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всi угоди (контракти), якi були укладенi в звiтному перiодi, виконанi в повному обсязi.
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)
ПАТ "Завод "Лтава" є одним з провiдних виробникiв електричних з'єднувачiв та комутацiйних
виробiв. З метою освоєння нових виробiв на пiдприємствi поступово запроваджуються новiтнi
технологiї виробництва, вводиться в дiю нове обладнання та вдосконалюються технологiї
управлiння виробничими процесами.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Полiтика ПАТ "Завод "Лтава" щодо дослiджень та розробки базується на вивченнi новiтнього
свiтового досвiду та кон'юктури ринку.
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
У ПАТ "Завод"Лтава" вiдсутнi судовi справи при здiйсненнi основної дiяльностi товариства.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
В з'язку з транснацiональним розвитком виробництва не маємо змоги iдентифiкувати належнiсть
тих чи iних споживачив продукцiї, що вибляється акцiонерним товариством, до конкретно
взятих країн.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
28 237
27 073
6 006
4 827
12 586
12 596
630
522
9 015
9 128
74
0
74
0
0
28 311
i/в

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

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
28 237
27 073
6 006
4 827
12 586
12 596
630
522
9 015
9 128

210

0

0

74

210

0
210
0
0
27 283

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
74
0
0
28 311

0
210
0
0
27 283

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
Скоригований статутний капітал
(тис.грн)
Опис
i/в
Висновок i/в

За звітний період
464 839

За попередній період
342 314

683
683

683
683

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку

Дата
виникнення
X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

Дата
погашення
X

у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

i/в

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

10 228

X

X

X

0

X

X

X
X

22 844
33 072

X
X

X
X

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1
2

Основні
види
продукції
2
Товари
народного
споживання
Електророзпо
дiльна та
контрольна
апаратура

Обсяг виробництва
у натуральній формі у грошовій формі
(фізична од.вим.)
(тис.грн)
3
10322576 шт.

4
41435,8

1647038 шт.

165264,9

Обсяг реалізованої продукції
у відсотках до всієї
у відсотках до всієї
у натуральній формі у грошовій формі
виробленої
реалізованої
(фізична од.вим.)
(тис.грн)
продукції
продукції
5
6
7
8
19,63
11476112 шт.
48112
15,19
78,27

1784002 шт.

264388,2

83,5

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1

2
Матерiальнi витрати (за
вирахуванням вартостi зворотнiх
вiдходiв)
Витрати на оплату працi
Вiдрахування на соцiальнi заходи

2
3

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
29,1
53,1
12,8

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
16.04.2014

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
17.04.2014

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2014
1
0
2
2013
1
0
3
2012
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
i/в
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
i/в
(запишіть)

X
X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
X
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 ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
i/в
(запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
3
0
0
0
2
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 7
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
i/в

Ні
X
X
X
X

(запишіть)
Інше
(запишіть)

i/в

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

Ні
X
X
X

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

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
так
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
так
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
так
так
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової радиня
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
так
ні
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
так
ні
ні
ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

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

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернет-с
загальних
йній базі
ньо в
запит
торінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
ні
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
ні
так
ні
ні
ні
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
ні
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
так
так
ні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
так
ні
так
так
ні
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
ні
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
i/в
(запишіть)

Ні
X

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

Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше
В зв'язку зi зменшенням кiлькостi суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi
(запишіть)
можуть проводити обов'язковий аудит рiчної фiнонсової звiтностi.
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
i/в
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
i/в
(запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
i/в
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 фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: i/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: i/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
i/в

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
д/в
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
д/в
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
д/в
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
д/в
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи
д/в
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
д/в
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
д/в
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
д/в
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
д/в
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
д/в
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
д/в

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
д/в
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
д/в
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
д/в
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
д/в
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
д/в
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
д/в
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
д/в
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
д/в
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
д/в
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду
д/в

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
ТОВ "Аудиторська фiрма
аудитора - фізичної особи - підприємця)
"Український корпоративний
аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
33620564
облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
04050, м. Київ, вул.
аудитора
Мельникова, 12
Номер та дата видачі свідоцтва про
3615, 30.06.2005
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Звітний період, за який проведений аудит
2014 рiк
фінансової звітності
Думка аудитора
умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
ТОВ "Аудиторська фiрма
аудитора - фізичної особи - підприємця)
"Український корпоративний
аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
33620564
облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
04050, м. Київ, вул.
аудитора
Мельникова, 12
Номер та дата видачі свідоцтва про
3615, 30.06.2005
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв
та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на
пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй
висловлено довiру, згiдно вимог МСА.
Аудитором були виконанi процедури, якi об?рунтовують думку, що активи та
зобов'язання наявнi.
Датою переходу Публiчного акцiонерного товариства "Завод "Лтава" на МСФЗ є
01 сiчня 2012 року. З цiєї дати Товариство прийняло Мiжнародний стандарт
фiнансової звiтностi (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi". За два роки, попереднi звiтному перiоду, Товариство
складало: попередню фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк (без порiвняльних перiодiв);
першу фiнансову звiтнiсть за 2013 рiк (з неповними порiвняльними перiодами).
Аудитором були виконанi процедури, якi об?рунтовують думку, що фiнансова
звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився на 31 грудня 2014 року є другою
рiчною фiнансовою звiтнiстю (першою повною фiнансовою звiтнiстю з трьома
порiвняльними перiодами), яка вiдповiдає вимогам МСФЗ та враховує всi
прийнятi i дiючi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та iнтерпретацiї
Комiтету з МСФЗ, i вiдповiдає їм станом на 31 грудня 2014 року.
Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського висновку, слiд
привернути увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi
вживаються Урядом України, з метою пiдтримки пiдприємницького сектору та
загальної стабiлiзацiї економiки нашої країни, iснує невизначенiсть щодо
зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi.
Аудитор не має можливостi передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та

їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи
Публiчного акцiонерного товариства "Завод "Лтава".
5.2.Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний).
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА видання 2013 року - рiшення АПУ
№304/1 вiд 24 грудня 2014 року) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих
в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України
№229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА 705
"Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора".
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно
подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з МСБО та з МСФЗ, якi
вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з
принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi
iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського
облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим на
Українi.
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у
параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки (модифiкованої
думки)" фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, який закiнчився 31.12.2014 р.
подає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та її фiнансовi
результати вiдповiдно до МСБО та з МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть складена на
основi дiйсних облiкових даних.
В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози
безперервностi дiяльностi Пiдприємства.

КОДИ
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Завод"Лтава"
Полтавська область, Октябрський р-н

Дата

31.12.2014

за ЄДРПОУ

14308479

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
вова форма
Акціонерне товариство
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво електромонтажних пристроїв
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 1021
Адреса, телефон: 36002 м.Полтава, вул. Р.Люксембург, 72, (05322) 7-93-12
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

5310137000
230
27.33

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

109
263
( 154 )
0
28 311
119 128
( 90 817 )
58
310
( 252 )
0
0
(0)

555
750
( 195 )
0
27 317
122 674
( 95 357 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

2 586

73 581

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
31 064

0
101 453

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

103 319
39 181
18 085
46 053
0
0
0
0

121 380
61 163
19 920
40 297
0
0
0
0

1125

23 760

27 250

1130
1135
1136
1140
1145

6 116
2
0
0
0

20 290
3 717
0
0
0

Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд

1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

1 943
191 541
216
7
209
0
0

3 193
203 904
32 793
5
32 788
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
138
327 035

0
0
0
0
505
413 032

1200

0

0

1300

358 099

514 485

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

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

683
0
12 313
250 511
0
0
0
78 807
(0)
(0)
0
342 314

683
0
12 297
329 318
0
0
0
122 541
(0)
(0)
0
464 839

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

2 239
0
0
0
0
0
0
0
0

2 915
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Код
рядка

Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: i/в

1545
1595

0
2 239

0
2 915

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
183
858
10
531
1 531
2 501
0
0
0
6 893
0
0
1 049
13 546

0
217
10 228
8 438
2 468
8 297
9 028
0
0
0
13 659
0
0
2 834
46 731

1700

0

0

1800
1900

0
358 099

0
514 485

Керівник

Хохлов Едуард Вiкторович

Головний бухгалтер

Стадник Ганна Костянтинiвна
КОДИ

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Завод"Лтава"

Дата

31.12.2014

за ЄДРПОУ

14308479

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

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

316 649

210 524

2010
2011
2012
2013
2014

0
0
(0)
0
0

0
0
(0)
0
0

премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
Валовий:
2090
прибуток
збиток
2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
2105
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
Інші операційні доходи
2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
2121
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
2122
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
2123
оподаткування
Адміністративні витрати
2130
Витрати на збут
2150
Інші операційні витрати
2180
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
2181
справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
2182
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
2190
прибуток
збиток
2195
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
Інші доходи
2240
Дохід від благодійної допомоги
2241
Фінансові витрати
2250
Втрати від участі в капіталі
2255
Інші витрати
2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
Фінансовий результат до оподаткування:
2290
прибуток
збиток
2295
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
2305
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
2350
прибуток
збиток
2355
II. Сукупний дохід
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

( 128 649 )
(0)

( 97 797 )
(0)

188 000

112 727

(0)

(0)

0

0

0
0
0
11 785

0
0
0
10 211

0

0

0

0

0

0

( 55 994 )
( 5 623 )
( 15 631 )

( 34 273 )
( 4 328 )
( 6 990 )

0

0

0

0

122 537

77 347

(0)
930
29 329
0
0
(0)
(0)
(0)
0

(0)
261
33 870
0
0
( 10 030 )
(0)
(0)
0

152 796

101 448

(0)
-30 271
0

(0)
-22 748
0

122 525

78 700

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

2
2400
2405

3
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0

Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Код
рядка

Назва статті

0

0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
122 525

0
78 700

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
55 698
Витрати на оплату праці
2505
101 717
Відрахування на соціальні заходи
2510
24 564
Амортизація
2515
4 413
Інші операційні витрати
2520
5 339
Разом
2550
191 731
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: i/в

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
13 667 060
13 667 060
8,964986

За аналогічний
період
попереднього
року
4
13 667 060
13 667 060
5,758370

2615

8,964986

5,758370

2650

0,00

0,00

Керівник

Хохлов Едуард Вiкторович

Головний бухгалтер

Стадник Ганна Костянтинiвна
КОДИ

Дата
Підприємство

За аналогічний
період
попереднього
року
4
57 799
62 717
17 208
11 265
6 166
155 155

31.12.2014
Публiчне акцiонерне товариство
"Завод"Лтава"

за ЄДРПОУ

14308479

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

Стаття

Код
рядка

1

2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

143 986
0
0
26
0
204 038
450

96 611
0
0
24
0
133 663
147

3025

0

36

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
570
0
0
0
25 017

0
589
0
0
0
27 907

3100
3105
3110
3115
3116

( 793 )
( 74 767 )
( 25 634 )
( 45 305 )
( 21 166 )

( 1 504 )
( 53 373 )
( 19 586 )
( 41 329 )
( 25 970 )

3117

( 9 379 )

( 4 794 )

3118
3135
3140
3145

( 14 760 )
( 112 051 )
( 252 )
(0)

( 10 565 )
( 61 051 )
(6)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 9 694 )
105 591

(0)
( 79 306 )
2 822

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

0
245
0
0

0
224
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 2 699 )
(0)
(0)

(0)
( 6 853 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: i/в

3290
3295

( 70 560 )
-73 014

(0)
-6 629

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
32 577
216
0
32 793

(0)
0
-3 807
4 023
0
216

Керівник

Хохлов Едуард Вiкторович

Головний бухгалтер

Стадник Ганна Костянтинiвна
КОДИ
Дата
Підприємство

Публiчне акцiонерне товар

Звіт про власний капітал
За 2014 рік
Форма №4

Стаття
1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

2
4000
4005

3
683
0

4
12 313
0

5
250 511
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
78 807
0

4010
4090
4095

0
0
683

0
0
12 313

0
0
250 511

0
0
0

0
0
78 807

4100

0

0

0

0

122 525

Нео

Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: i/в

4110

0

0

0

0

0

4111

0

0

0

0

0

4112

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

-16
0

78 807
0

0
0

-78 791
0

4295
4300

0
683

-16
12 297

78 807
329 318

0
0

43 734
122 541

Керівник

Хохлов Едуард Вiкторович

Головний бухгалтер

Стадник Ганна Костянтинiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансових звiтiв Публiчного
акцiонерного товариства "Завод "Лтава" за 2014 рiк
(складених за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi)
1. Iнформацiї про пiдприємство
Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Лтава" (далi - Товариство) зареєстроване за адресою
(мiсцезнаходження): 36002 Полтавська область, м. Полтава, Октябрський район, вул. Рози
Люксембург, буд. 72
Основними видами дiяльностi Товариства є:
"
27.33 - Виробництво електромонтажних пристроїв.
"
26.11 - Виробництво електронних компонентiв.
"
25.61 - Оброблення металiв та нанесення покриттiв на метали.
"
27.51 - Виробництво електричних побутових приладiв.
"
27.52 - Виробництво неелектричних побутових приладiв.
"
29.32 - Виробництво iнших вузлiв, деталей i приладдя для автотранспортних засобiв.
Товариство реалiзовує свою власну продукцiю, як на зовнiшнiх так i на внутрiшнiх ринках.
Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Лтава" є правонаступником всiх прав та обов'язкiв
Вiдкритого акцiонерного товариства "Лтава", яке засновано вiдповiдно до наказу Мiнмашпрому
України вiд 26.10.1994 р. за №-1384-а та на пiдставi Указу Президента України "Про
корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993 р., №-210/93 шляхом перетворення державного
пiдприємства "Полтавський електромеханiчний завод" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Лтава"
та перейменовано в Публiчне акцiонерне товариство "Завод "Лтава" на виконання вимог Закону
України "Про акцiонернi товариства" №514-VI вiд 17.09.2008 р.
Протягом 2013-2014 р. р. в розвитку Товариства таких подiй як перетворення, злиття, подiл,
приєднання, видiл, не вiдбувалося.
Кiлькiсть працiвникiв Товариства складала:
"
станом на 01.01.2012 року 1055 осiб;
"
станом на 31.12.2012 року 1072 осiб;
"
станом на 31.12.2013 року 1077 осiб;
"
станом на 31.12.2014 року 1021 осiб.
Перелiк осiб, частка яких у статутному капiталi товариства перевищує 5%:
"
станом на 01.01.2012 року: фiзичнi особи - Грицай Т. Б., Змiєвець С. О., Рибалко Л. С.,
Тертишник Л. О.; юридичнi особи - вiдсутнi;
"
станом на 31.12.2012 року: фiзичнi особи - Грицай Т. Б., Змiєвець С. О., Рибалко Л. С.,
Тертишник Л. О.; юридичнi особи - вiдсутнi;
"
станом на 31.12.2013 року: фiзичнi особи - Грицай Т. Б., Змiєвець С. О., Рибалко Л. С.,
Тертишник Л. О.; юридичнi особи - вiдсутнi;
"
станом на 31.12.2014 року: фiзичнi особи - Грицай Т. Б., Змiєвець С. О., Рибалко Л. С.,
Тертишник Л. О.; юридичнi особи - вiдсутнi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2014 рiк була пiдписана виконавчим органом до затвердження
її Загальними рiчними зборами акцiонерiв Товариства, проведення яких заплановано на 08
квiтня 2015 року.
2. Ризики та економiчнi умови
2.1.Умовнi зобов'язання
Знецiнення нацiональної валюти
В ходi нормального ведення бiзнесу виникає можливiсть впливу на дiяльнiсть Товариства
валютного ризику.

Для нашого пiдприємства, як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть
в Українi, iноземнi валюти (зокрема: долар США, $; росiйський рубель, P; ЄВРО, ?), вiдiграють
значну роль в процесi проведення пiдприємством багатьох типiв операцiй в нашiй країнi.
Нацiональна валюта - українська гривня ("грн." або "?") - знецiнилася у порiвняннi з основними
свiтовими валютами. Офiцiйнi обмiннi курси для ?/$, ?/?, ?/P, якi встановлюються Нацiональним
банком України на кiнець фiнансового року за 2007-2014 р. р., вiдповiдно становили:
на 31.12.2007 р.:
1$ = 5,050000 ?
1? = 7,41946 ?
1P = 0,20579 ?
на 31.12.2008 р.:
1$ = 7,700000 ?
1? = 10,85546 ?
1P = 0,26208 ?
на 31.12.2009 р.:
1$ = 7,985000 ?
1? = 11,448893 ?
1P = 0,26402 ?
на 31.12.2010 р.:
на 31.12.2011 р.:
на 31.12.2012 р.:
на 31.12.2013 р.:
на 31.12.2014 р.:

1$ = 7,961700 ?
1$ = 7,989800 ?
1$ = 7,993000 ?
1$ = 7,993000 ?
1$ = 15,768556 ?

1?
1?
1?
1?
1?

= 10,573138 ?
= 10,298053 ?
= 10,537172 ?
= 11,041530 ?
= 19,232908 ?

1P
1P
1P
1P
1P

= 0,26124 ?
= 0,24953 ?
= 0,26316 ?
= 0,24497 ?
= 0,30304 ?

Суттєве знецiнення (змiна обмiнних курсiв) нацiональної валюти вiдбулася в 2008-2009 р. р та в
2013-2014 р. р.
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема,
положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що
склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать
аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне
тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що
Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi.
Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд
знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило
усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти
можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
Економiчне середовище
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти,
якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший
економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським
урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства.
Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського уряду може мати вплив на
реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно
iз строками погашення.
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї
визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариства ще досi знаходиться
пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути
реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення
економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин
та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу.
На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день
не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

2.2. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають торгову кредиторську заборгованiсть та
цiннi папери. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для
фiнансування операцiй Товариства. Також Товариство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як:
торгова дебiторська заборгованiсть та грошовi кошти.
Основнi ризики включають: ризик лiквiдностi та валютний ризик. Полiтика управлiння
ризиками включає наступне:
Ризик лiквiдностi
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Валютний ризик
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту
коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Товариство контролює валютний ринок
шляхом управлiння валютною позицiєю.
Управлiння капiталом
Товариство здiйснює заходи з управлiнням капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi
капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таким чином,
щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi.
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому
керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi
отриманих висновкiв пiдприємство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення
додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв.
За iнформацiєю, яка є на дату складання даної фiнансової звiтностi за звiтний 2014 рiк, на
протязi поточного 2015 року Товариство (акцiонери Товариства) не має на метi приймати
рiшення про припинення дiяльностi.
3. Основа надання iнформацiї
3.1. Основа складання
Основою надання фiнансової звiтностi Товариства є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення,
розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства була складена у вiдповiдностi до МСФЗ. Товариство веде
бухгалтерський облiк i складає фiнансову звiтнiсть у гривнях ("грн." або "?"), згiдно вимог
МСБО.
У вiдповiдностi до МСБО 21 "Вплив змiни валютних курсiв" та його тлумачення, валютою
вимiру Товариства, яка вiдображає суть вiдповiдних подiй та обставин, є нацiональна валюта українська гривня ("грн." або "?").
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2014 рiк надається у тисячах українських гривень i
пiдготовлена на основi принципу iсторичної собiвартостi.
Первiсно на дату переходу на МСФЗ (на 01 сiчня 2012 року) розглянувши доречнiсть
застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi", щодо ретроспективного застосування, керiвництво Товариства
вирiшило застосувати iсторичну вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. На дату
переходу на МСФЗ (на 01 сiчня 2012 року) Товариство взяло за основу iсторичну вартiсть та
використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату;
об'єкти основних засобiв Товариства оцiнювалися за iсторичною первiсною вартiстю, яка на
думку Товариства, вiдповiдає первiснiй вартостi згiдно мiжнародних стандартiв фiнансової

звiтностi.
В подальшому за 2012-2014 р. р. основнi засоби Товариства оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус
будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi, що не
суперечить вимогам МСБО 16 "Основнi засоби" та МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".
На дату переходу на МСФЗ (на 01 сiчня 2012 року) Товариство провело на основi
бухгалтерських записiв (згiдно з українським законодавством) трансформацiю з внесенням
коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей фiнансової звiтностi, з метою достовiрного
представлення iнформацiї, згiдно з вимогами МСФЗ.
Узгодження (звiряння) власного капiталу та фiнансового результату (прибутку або збитку)
станом на 01 сiчня 2012 року (на дату переходу на МСФЗ) представлено наступним чином:
Статтi Пояснення Попереднi П(С)БО Виправлення помилок (коригування)
Вплив
переходу на МСФЗ МСФЗ
1
2
3
4
5
6
Основнi засоби
1
31471 0
546
32017
Незавершене будiвництво 4
629
0
-629 0
Iнвестицiйна нерухомiсть 4
0
0
83
83
Нематерiальнi активи
1
9
0
0
9
Фiнансовi активи (довгостроковi фiнансовi iнвестицiї) Х
2307 0
199
2506
Усього, не поточних активiвХ
34416 0
199
34615
Запаси 2
96920 0
0
96920
Товари2
687
0
0
687
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 3,4
22346 8
-377 21977
Фiнансовi активи (поточнi фiнансовi iнвестицiї) Х
59795 0
0
59795
Iншi активи 4
1213 -8
0
1205
Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв Х
5493 0
0
5493
Усього поточних активiв
Х
186454
0
-377 186077
Усього, активiв
Х
220870
0
-178 220692
Статтi Пояснення Попереднi П(С)БО Виправлення помилок (коригування)
Вплив
переходу на МСФЗ МСФЗ
1
2
3
4
5
6
Короткостроковi забезпечення персоналу 2
0
0
5085 5085
Iншi короткостроковi забезпечення
2
0
0
0
0
Вiдстроченi податковi зобов'язання
2,4
220
0
2914 3134
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
3
18454 0
0
18454
Усього, зобов'язань Х
18674 0
7999 26673
Разом, активи мiнус зобов'язання Х
202196
0
-8177 194019
Статутний капiтал Х
683
0
0
683
Резерв переоцiнки основних засобiв та iнший капiтал 4
165063
0
-12173
152890
Резервний капiтал 4
401
0
-401 0
Нерозподiленi прибутки/збитки Х
36049 0
4397 40446
Разом, власний капiтал
Х
202196
0
-8177 194019
Пояснення до узгодження власного капiталу на дату переходу на МСФЗ - 01.01.2012 р.:
1
Перекласифiкацiя програмного забезпечення з основних засобiв до нематерiальних
активiв, списання активiв, невiдповiдних критерiям визнання
2
Визнання витрат та зобов'язань у вiдповiдному перiодi
3
Визнання зобов'язання, в тому числi за пенсiйним планом з визначеним внеском
4
Перекласифiкацiя
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2014 рiк являється повною фiнансовою звiтнiстю, яка включає

три порiвняльнi перiоди (попередня фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк, перша фiнансова звiтнiсть за
2013 рiк та друга фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк), згiдно вимог МСФЗ.
3.2. Використання оцiнок та припущень
Складання фiнансової звiтностi вiд Товариства вимагає використання оцiнок та припущень, що
впливають на суми, зазначенi у фiнансової звiтностi та примiтках до неї.
Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв експлуатацiї основних
засобiв, оцiнки запасiв, визначення та оцiнки забезпечень, пiдвищення майбутнiх економiчних
вигод. Цi оцiнки по Товариству базуються на iнформацiї, що була вiдома на момент складання
фiнансової звiтностi; вони визначаються на основi найбiльш вiрогiдного сценарiю майбутнього
розвитку бiзнесу нашого пiдприємства.
В Товариствi оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, регулярно переглядаються.
Фактичний вплив цих припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки на час складання фiнансової
звiтностi, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як очiкувало Товариство. Як тiльки стає
вiдома нова iнформацiя, яка впливає на оцiнку, рiзницi вiдображаються в Звiтi про сукупнi
прибутки та збитки /Ф-2 "Звiтi про фiнансовi результати (звiт про сукупнi прибутки та збитки)"/ i
змiнюються припущення.
3.3. Функцiональна валюта
Згiдно МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв" та його тлумачення, валютою вимiру Товариства,
яка вiдображає суть вiдповiдних подiй та обставин, є нацiональна валюта - українська гривня
("грн." або "?").
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк є українська гривня.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2014 рiк надається у тисячах українських гривень.
3.4. Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї по Товариству, яка вираженi в iноземних валютах, вiдображаються за обмiнним курсом,
чинним на дату операцiї.
Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються в
Товариствi за обмiнним курсом, чинним на дату балансу.
Всi рiзницi вiдображаються в Звiтi про сукупнi прибутки та збитки /Ф-2 "Звiтi про фiнансовi
результати (звiт про сукупнi прибутки та збитки)"/.
4. Основнi принципи бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика
Основнi засоби
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою
використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних
i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких
бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн. (без податку на додану вартiсть).
Активи вартiстю менше 2500 грн. (без податку на додану вартiсть), не визнаються в складi
основних засобiв та не амортизуються, а списуються на витрати (в розмiрi 100%) при вводi в
експлуатацiю.
Вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" (на
01 сiчня 2012 року - на дату переходу на МСФЗ) Товариство прийняло рiшення не оцiнювати
основнi засоби пiдприємства. Об'єкти основних засобiв пiдприємства оцiнювалися за
iсторичною первiсною вартiстю, яка на думку Товариства, вiдповiдає первiснiй вартостi згiдно
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
У подальшому за 2012-2014 р. р. основнi засоби Товариства оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус
будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв активом
визнається як рiзниця мi чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта.
Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi
активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу.

Дооцiнка (iндексацiя) основних засобiв, яка входить до складу власного капiталу, списується
(переноситься) на нерозподiлений прибуток одночасно з списанням об'єкта основних засобiв з
балансу (припиняється визнання вiдповiдного активу).
Подальшi витрати
Товариство витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю (поточний ремонт,
щоденне обслуговування, технiчне обслуговування та капiтальний ремонт об'єкта, тощо)
вiдображає в Звiтi про сукупнi прибутки та збитки /Ф-2 "Звiтi про фiнансовi результати (звiт про
сукупнi прибутки та збитки)"/ в тому перiодi, коли вони були понесенi. У ситуацiях, коли
витрати можуть призвести до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкується вiд
використання об'єкту основних засобiв, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть
основних засобiв.
Амортизацiя основних засобiв
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом, згiдно вимог
Наказу №146 вiд 27 грудня 2013 року "Про облiкову полiтику пiдприємства ПАТ "Завод "Лтава"
(викладення Наказу №4/1 вiд 05.01.2012 р. в новiй редакцiї).
Термiни та методи нарахування амортизацiї основних засобiв переглядаються на кiнець кожного
фiнансового року.
Амортизацiя активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу
припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як
утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель,
утримуваннi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи
для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та
другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариство або для адмiнiстративних цiлей,
у бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються
окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. В противному разi, будiвлю (якщо основним
джерелом доходу вiд використання цiєю будiвлi є надходження вiд оренди, бiльш як п'ятдесят
вiдсоткiв) включають до iнвестицiйної нерухомостi, що передана в оренду.
Iнвестицiйна нерухомiсть в Товариствi первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати
на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi справедливої вартостi.
Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в
прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Придбанi
нематерiальнi активи капiталiзуються за собiвартiстю їх придбання або виготовлення.
Витрати на придбання нематерiальних активiв амортизуються iз застосуванням прямолiнiйного
методу з використанням щорiчних норм протягом корисного термiну їх використання (вiд 1 до
10 рокiв), що передбачено в Наказi №146 вiд 27 грудня 2013 року "Про облiкову полiтику
пiдприємства ПАТ "Завод "Лтава" (викладення Наказу №4/1 вiд 05.01.2012 р. в новiй редакцiї).
Термiни та методи нарахування амортизацiї нематерiальних активiв в Товариствi переглядаються
на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкуваний термiн корисного використання значно
вiдрiзняється вiд попереднiх розрахункiв, термiн амортизацiї
нематерiальних активiв
змiнюється.
Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав,
амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може

зменшитися.
Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i
тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке
зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за
переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби".
Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх
перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для
визначення суми очiкуваного вiдшкодування.
Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв корегується в
майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу
на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли
воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання
або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
"
фiнансовий актив, доступний для продажу;
"
iнвестицiї, утриманнi до погашення;
"
iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство
оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо
належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики та не суперечить вимогам МСБО 39 "Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка" та МСФЗ "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо
вiдсоток володiння менш 20%. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою
вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового
активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному
капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки
визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток,
визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку.
Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для
продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу i визнається у прибутку
чи збитку.
Неринковi акцiї (частки у капiталi, тощо), справедливу вартiсть яких неможливо визначити,
облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення
До фiнансових активiв, утримуваних до погашення, Товариство вiдносить векселi (облiгацiї,
тощо), що їх Товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля
первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод
ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Фiнансовi активи (iнвестицiї) в асоцiйованi пiдприємства
До фiнансових активiв (iнвестицiй) в асоцiйованi пiдприємства, вiдносяться тi пiдприємства, в
яких Товариство здiйснює значний вплив (але не контроль) на фiнансову та операцiйну полiтику.
Якщо iнше не очевидне, вiдсоток володiння 20% або бiльше, у вiдношеннi об'єкта iнвестування,
приводить до виникнення значного впливу.
Фiнансовi активи (iнвестицiї) Товариства в асоцiйованi пiдприємства облiковуються на основi
частки прямої участi, а не на основi вiдображених у звiтностi результатiв та чистих активiв
об'єкта iнвестування.

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати
актив та виконати зобов'язання одночасно.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти Товариства складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських
рахунках. Депозити з термiном погашення бiльш як дванадцять мiсяцiв на дату складання
балансу, облiковуються в складi iнших необоротних активiв.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визнається активом, якщо iснує ймовiрне отримання Товариством
майбутнiх економiчних майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом
одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг та оцiнюється за
первiсною вартiстю. У разi вiдстрочення платежу за продукцiю, товари, роботи, послуги з
утворенням вiд цього рiзницi мiж справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi та
номiнальною сумою грошових коштiв та/або їх еквiвалентiв, що пiдлягають отриманню за
продукцiю, товари, роботи, послуги, така рiзниця визнається дебiторською заборгованiстю за
нарахованими доходами (вiдсотками) у перiодi її нарахування.
Визнання резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у випадку, коли отримання суми
заборгованостi в повному обсязi бiльше не вважається вигiдним. Резерв сумнiвних боргiв
визнається в розмiрi абсолютної сумнiвної заборгованостi при вiднесеннi дебiтора до сумнiвних.
Безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується, коли про неї стає вiдомо.
Запаси
Товарнi запаси в Товариствi оцiнюються за нижчою з двох величин: собiвартiстю та чистою
вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї - це оцiночна продажна цiна в процесi звичайної
господарської дiяльностi, за вирахуванням оцiночних витрат на здiйснення доробки, а також
оцiночних затрат, необхiдних для здiйснення реалiзацiї.
Оцiнка запасiв у Товариствi при вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi.
Запаси в Товариствi перiодично переглядаються зi створенням резервiв на знецiнення запасiв
(станом на 31.12.2014 р. - резерви не створювалися). Собiвартiсть готової продукцiї та
незавершеного виробництва включає вiдповiдну долю накладних витрат, що визначається
виходячи з нормальної потужностi.
Оренда
Фiнансова оренда - це оренда за якою передаються в основному всi ризики та винагороди,
пов'язаннi з правом власностi на актив. Пiдприємство як орендатор на початку строку оренди
визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй
вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть)
за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв.
Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляться мiж фiнансовими витратами та зменшенням
непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб
забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi
платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика
нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною
полiтикою Пiдприємства щодо подiбних активiв.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично
залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою
про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.
Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй
основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманi доходу
вiд оренди визнаються як витрати.
Акцiонерний капiтал

Простi акцiї Товариство визнаються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої за них
Товариством.
Управлiння капiталом:
"
основною метою Товариства при управлiннi капiталом - є збереження можливостi
безперервно функцiонувати з метою забезпечення необхiдної прибутковостi акцiонерам i вигiд
заiнтересованим сторонам, а також збереження оптимальної структури капiталу i зниження його
вартостi.
"
для пiдтримання структури капiталу i його коригування Товариство може випускати новi
акцiї, продавати акти для зниження заборгованостей, або залучити позичковi кошти, тощо.
Кредити банкiв (позики)
Первiсно кредити банкiв визначаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень
мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань
вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка
рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визначається у прибутках чи
збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
Кредити банкiв (позики) Товариством не залучалися протягом 2012-2014 р. р. i, вiдповiдно, у
фiнансовiй звiтностi за 2014 рiк не вiдображалися.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi Товариства за 2014 рiк
вiдображається за справедливою собiвартiстю.
Непередбаченi активи та зобов'язання (умовнi активи та зобов'язання)
Товариство не визнає у фiнансовiй звiтностi непередбаченi зобов'язання (умовнi зобов'язання).
Окрiм випадкiв, коли є вiрогiднiсть того, що для розрахунку за непередбаченими зобов'язаннями
(умовними зобов'язаннями) необхiдне вибуття економiчних ресурсiв, що може бути визначене з
достатньою достовiрнiстю. Iнформацiя про цi зобов'язання розкривається, якщо можливiсть
вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.
Товариство не визнає непередбаченi активи (умовнi активи). Стисла iнформацiя про умовний
актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрними.
Забезпечення
Забезпечення визнаються якщо:
"
Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну, фактичну)
внаслiдок минулої подiї.
"
Iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж не можливо), що погашення зобов'язання
вимагає вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди.
"
Можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
У разi невиконання зазначених умов, забезпечення в Товариствi не визнається.
Суми, якi визнанi Товариством як забезпечення, є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для
погашення теперiшньої заборгованостi на дату балансу. У випадку, коли вплив грошей у часi
суттєвий, сума забезпечення визначається теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується,
будуть потрiбнi для погашення зобов'язання.
Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для вiдображення поточної
найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення заборгованостi, забезпечення сторнується.
Доходи та витрати
Доходи та витрати Товариства визнаються за методом нарахування, коли є впевненiсть, що в
результатi операцiй вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд Товариства, а сума доходу може
бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на додану вартiсть, iнших податкiв з
продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження i значнi ризики та вигоди,
пов'язанi з правом власностi на товари, готову продукцiю переходять до покупця. Дохiд вiд
надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i
визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються одночасно у тому ж перiодi, що й
вiдповiднi доходи; облiковуються по мiрi їх понесення та вiдображаються у Звiтi про сукупнi
прибутки та збитки /Ф-2 "Звiтi про фiнансовi результати (звiт про сукупнi прибутки та збитки)"/.
Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого
податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в
основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань по всiх тимчасових
рiзницях на дату балансу мiж податковими базами активiв i зобов'язань в балансi та їх
балансовою вартiстю для цiлей фiнансового облiку.
Вiдстроченi податковi зобов'язання в Товариствi визнаються, щодо всiх тимчасових рiзниць, що
пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи в Товариствi визнаються щодо всiх
неоподатковуваних рiзниць тимчасових рiзниць та перенесення на подальшi перiоди
невикористаних податкових збиткiв тiєю мiрою, якою є ймовiрним майбутнiй оподатковуваний
прибуток, щодо якого можна використати неоподатковуванi тимчасовi рiзницi та не використанi
податковi збитки.
На дату складання рiчного балансу /Ф-1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)"/ Товариство
переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує її, коли перестає
iснувати вiрогiднiсть того, що буде отриманий достатнiй оподаткований прибуток, щоб
дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання в Товариствi визначаються за ставками податку,
застосування яких очiкується в перiодi реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання, ?
рунтуючись на ставках податку та податковому законодавствi, що набули реальної чинностi або
були затвердженi на дату балансу.
Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як
забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на
майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов'язання (державне пенсiйне забезпечення)
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати
працiвникiв, для державного пенсiйного забезпечення.
Товариство не має нi яких iнших пенсiйних програм (в тому числi, в Товариствi не iснує програм
додаткових виплат при виходi на пенсiю), крiм державної пенсiйної системи України, яка
вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв.
Поточнi внеси (зобов'язання) розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної поточної суми
нарахованої заробiтної плати. Такi витрати вiдображаються у Звiтi про сукупнi прибутки та
збитки /Ф-2 "Звiтi про фiнансовi результати (звiт про сукупнi прибутки та збитки)"/ i вiдносяться
до того перiоду, в якому були наданi працiвниками послуги (нарахована заробiтна плата).
Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в українських гривнях за офiцiйним
курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за
вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за
iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї,
немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi,
вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що

виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому
перiодi, у якому вони виникають.
Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу: на 01.01.2012 р.: 1$=7,989800?
(1$/?); 1?=10,298053? (1?/?); 1P=0,24953? (1P/?); на 31.12.2012 р.: 1$=7,9930? (1$/?); 1?
=10,537172? (1?/?); 1P=0,26316? (1P/?); на 31.12.2013 р.: 1$=7,993000? (1$/?); 1?=11,041530?
(1?/?); 1P=0,24497? (1P/?); на 31.12.2014 р.: 1$=15,768556? (1$/?); 1?=19,232908? (1?/?);
1P=0,30304? (1P/?).
Прийняття нових стандартiв
При складаннi фiнансової звiтностi Пiдприємство застосувало всi новi i змiненi стандарти й
iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули
чинностi станом на 31 грудня 2014 року (дата переходу Товариства на МСФЗ - 01 сiчня 2012
року, у вiдповiдностi до положень Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 1 "Перше
застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi").
Товариство оцiнило вплив прийнятих стандартiв на фiнансове положення, фiнансовi результати
та iнформацiю, яку розкриває Товариство станом на 31 грудня 2014 року.
Стандарти та iнтерпретацiя, якi були прийнятi, але ще не набули чинностi
При складаннi фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк опублiковано ряд нових мiжнародних
стандартiв, якi набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2015
або пiзнiше.
Змiни до МСФЗ 14 "Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання", який визначає вимоги по
вiдображенню у фiнансовiй звiтностi залишкiв по вiдстроченим рахункам тарифного
регулювання, якi виникають, коли пiдприємство реалiзовує товари або надає послуги по цiнi або
ставцi, яка пiдлягає тарифному регулюванню.
Даний стандарт обов'язковий до застосування для рiчної фiнансової звiтностi по МСФЗ за
перiоди, якi починаються з 01 сiчня 2016 року або пiзнiше, при цьому допускається його раннє
застосування.
Змiни до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуваннi для продажу, та припинена дiяльнiсть"
затвердженi європейською комiсiєю у вiдповiдностi до "Щорiчних вдосконалень МСФЗ. Цикл
2012-2014".
Стандарт зi змiнами набуває чинностi з 01 сiчня 2016 року, при цьому допускається раннє
застосування.
Змiни до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" затвердженi європейською
комiсiєю у вiдповiдностi до "Щорiчних вдосконалень МСФЗ. Цикл 2012-2014".
Стандарт зi змiнами набуває чинностi з 01 сiчня 2016 року, при цьому допускається раннє
застосування.
Змiни до МСБО 19 "Виплати працiвникам" затвердженi європейською комiсiєю у вiдповiдностi
до "Щорiчних вдосконалень МСФЗ. Цикл 2012-2014" та згiдно "Програми з визначеними
виплатами: внески працiвникiв".
Даний стандарт обов'язковий до застосування для рiчної фiнансової звiтностi по МСФЗ за
перiоди, якi починаються з 01 сiчня 2016 року або пiзнiше, при цьому допускається його раннє
застосування.
Змiни до МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" затвердженi європейською комiсiєю у
вiдповiдностi до "Щорiчних вдосконалень МСФЗ. Цикл 2012-2014".
Даний стандарт обов'язковий до застосування для рiчної фiнансової звiтностi по МСФЗ за
перiоди, якi починаються з 01 сiчня 2016 року або пiзнiше, при цьому допускається його раннє
застосування.
Правки до МСФЗ 37 "Забезпечення, умовнi забезпечення та умовнi активи" та правки до МСФЗ
39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" в частинi уточнення, корегування редакцiї
стандартiв та додатковi настанови iз їх застосування, а також визначення послiдовностi
застосування змiн до цих стандартiв.
Цi змiни (поправки) повиннi застосовуватися суб'єктами господарювання, у рiчних фiнансових

перiодах, якi починаються з 01 сiчня 2015 року або пiзнiше.
Правки до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" в частинi "Дата обов'язкового
застосування та перехiднi вимоги у вiдношеннi розкриття iнформацiї."
Поправки набувають чинностi з 01 сiчня 2015 року, при цьому допускається їх раннє
застосування.
Правки до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" використовується по вiдношенню до класифiкацiї
та оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань з 01 сiчня 2015 року, при цьому допускається їх
раннє застосування.
Наразi Товариство оцiнює вплив змiнених стандартiв на його фiнансову звiтнiсть.
5. Пов'язанi сторони
До пов'язаних сторiн або операцiй зi зв'язаними сторонами належать:
А) пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем,
або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
Б) асоцiйованi пiдприємства;
В) спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
Г) члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
Д) близькi родичi особи, зазначеної в А) або Г);
Е) пiдприємства, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають
суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi;
Є) програми виплат по закiнченню трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого
iншого суб'єкта господарювання, який є зв'язаною стороною Товариства.
Пов'язаним сторонами до ПАТ "Завод "Лтава" є:
"
Приватне акцiонерне товариство "Торговий дiм "Цум" (код: ЄДРПОУ: 24566858)
"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Менеджмент Треже Трейдинг Лiмiтид (код:
ЄДРПОУ: 37440014)
6. Нематерiальнi активи
Змiни в нематерiальних активах за 2012-2014 р. р.:
За iсторичною вартiстю
Товарний знак
Програмне забезпечення
ПВ
Всього
Справедлива вартiсть на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2012 р.
5
Перемiщення з незавершеного будiвництва
0
0
0
0
Лiквiдацiя
0
0
0
0
Надходження за рiк 0
0
0
0
Вибуття за рiк
0
0
0
0
на 31 грудня 2012 року
5
193
0
198
Перемiщення з незавершеного будiвництва
0
0
0
0
Лiквiдацiя
0
0
0
0
Надходження за рiк 0
109
0
109
Вибуття за рiк
-5
-39
0
-44
на 31 грудня 2013 року
0
263
0
263
Перемiщення з незавершеного будiвництва
0
0
0
0
Лiквiдацiя
0
0
0
0
Надходження за рiк 0
58
432
490
Вибуття за рiк
0
-3
0
-3
на 31 грудня 2014 року
0
318
432
750
Накопичена амортизацiя на 01.01.2012р. 2
187
0
189
Нарахування за рiк 1
3
0
4

Права на
193

0

об'єкти
198

Вибуття за рiк
0
0
0
0
на 31 грудня 2012 року
3
190
0
Нарахування за рiк 2
3
0
5
Вибуття за рiк
-5
-39
0
-44
на 31 грудня 2013 року
0
154
0
Нарахування за рiк 0
44
0
44
Вибуття за рiк
0
-3
0
-3
на 31 грудня 2014 року
0
195
0
Чиста балансова вартiсть на 01 сiчня 2012 року
на 31 грудня 2012 року
2
3
0
на 31 грудня 2013 року
0
109
0
на 31 грудня 2014 року
0
123
432

193
154
195
3
5
109
555

6

0

9

Переоцiнка нематерiальних активiв не проводилася. Нематерiальнi активи в заставi не
перебувають.
7. Основнi засоби
Змiни в основних засобах за 2012-2014 р. р.:
За iсторичною вартiстю
Земля Будiвлi
Машини та облад-нання
Машини та обл.
(сп/призн)
Тран-спорт Меблi та приладдя Незавершене будiвництво Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Справедлива вартiсть (iсторична вартiсть) на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2012 року 8191
24606 64227 0
2951 2226 629
102830
Надходження за рiк 0
304
6830 0
307
25
123
7589
Перемiщення з незавершеного будiвництва
0
0
123
0
0
0
-123
0
Перемiщення в iнцест. нерухом. (або навпаки) 0
0
0
0
0
0
0
0
Модернiзацiя, добудова за рiк
0
105
501
0
0
0
0
606
Вибуття, лiквiдацiя за рiк 0
0
-485 0
0
-15
-629 -1129
31 грудня 2012 року 8191 25015 71196 0
3258 2236 0
109896
За iсторичною вартiстю
Земля Будiвлi
(сп/призн)
Тран-спорт Меблi та приладдя
1
2
3
4
5
6
7
Надходження за рiк 0
0
7307 0
Перемiщення з незавершеного будiвництва
0
Перемiщення в iнцест. нерухом. (або навпаки)
0
Модернiзацiя, добудова за рiк
0
145
Вибуття, лiквiдацiя за рiк 0
0
-393
31 грудня 2013 року 8191 25160 79869 0
Надходження за рiк 0
0
2218 0
Перемiщення за рiк 0
0
0
0
Перемiщення з незавершеного будiвництва
0
Перемiщення в iнцест. нерухом. (або навпаки)
310
Модернiзацiя, добудова за рiк
0
98
Вибуття, лiквiдацiя за рiк 0
0
-44

Машини та облад-нання
Машини
Незавершене будiвництво Всього
8
9
147
262
0
7716
0
0
0
0
0
0
0

та

0

обл.

0

0

0

0

0

0

1759
0
3405
8
0
0

0
0
2503
217
0
0

0
-33
0
0
0
0

38
0
0
-426
119128
2443
0
0
0

1942

0

0

0

310

0

0

0

0

0

759
0

0
0

1
-21

0
0

0
-65

858

31 грудня 2014 року 8191 25568 802802
Накопичена амортизацiя
на 01.01.2012 року 0
17444 49184 0
Нарахування за рiк 0
888
8346 0
Вибуття, лiквiдацiя за рiк 0
0
-452
на 31 грудня 2012 року
0
18332 57078
Нарахування за рiк 0
822
9985 0
Перемiщення з iнцест. нерухомостi
0
Вибуття, лiквiдацiя за рiк 0
0
-372
на 31 грудня 2013 року
0
19154 66691
Нарахування за рiк 0
1277 2829 0
Перемiщення з iнцест. нерухомостi
0
Вибуття, лiквiдацiя за рiк 0
0
-42
на 31 грудня 2014 року
0
20707 69478
Зменшення корисностi
0
0
0
Чиста балансова вартiсть
на 01 сiчня 2012 року
8191 7162 15043
на 31 грудня 2012 року
8191 6683 14118
на 31 грудня 2013 року
8191 6006 13178
на 31 грудня 2014 року
8191 4861 13324

0

3414

2699

0

2123
330
0
0
322
0
0
0
117
276
0
0
0

2062
82
0
2453
100
0
0
2775
104
0
0
2892
0

0
0
-14
2130
0
0
-33
2197
0
0
-21
2280
0

70813
9646
0
0
11229
0
0
0
4327
0
0
0
0

0
0
0
0

828
805
630
522

164
106
306
419

629
0
0
0

122674

-466
79993
0
0
-405
90817

0

0
0
-63
95357
0

276

32017
29903
28311
27317

Переоцiнка основних засобiв в Товариствi не проводилася. Станом на 31 грудня 2014 року,
станом на 31 грудня 2013 року, станом на 31 грудня 2012 року та станом на 01 сiчня 2012 року
основнi засоби в заставi не перебувають.
Основнi засоби, призначенi для продажу в Товариствi вiдсутнi.
8. Iнвестицiйна нерухомiсть
Змiни в iнвестицiйнiй нерухомостi за 2012-2014 р. р.:
Стаття 01 сiчня 2012 31 грудня 2012
31 грудня 2013
На початок перiоду 0
69
58
0
Змiна справедливої вартостi0
0
0
0
Перемiщення з основних засобiв 83
0
0
0
На кiнець перiоду 83
69
57
0

31 грудня 2014

До iнших операцiйних доходiв включенi доходи вiд оренди:
"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року в сумi 469 тис. грн.
"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року в сумi 493 тис. грн.
"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року в сумi 474 тис. грн.
Операцiйнi витрати вiд iнвестицiйної нерухомостi, яка принесла доходи вiд оренди:
"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, склали 255 тис. грн.
"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, склали 220 тис. грн.
"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, склали 355 тис. грн.
Стаття Будiвлi
Всього iнвестицiйна нерухомiсть
1
2
3
Справедлива вартiсть (оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю) на дату
переходу на МСФЗ на 01.01.2012 р.
310
310
на 31 грудня 2012 року
310
310
на 31 грудня 2013 року
310
310
Перемiщення (перекласифiкацiя) до основних засобiв (будiвлi) -310 -310
на 31 грудня 2014 року
0
0

Накопичена амортизацiя на 01.01.2012 р. 227
227
Нарахування за рiк (поточна амортизацiя) 14
14
на 31 грудня 2012 року
241
241
Нарахування за рiк (поточна амортизацiя) 11
11
на 31 грудня 2013 року
252
252
Нарахування за рiк (поточна амортизацiя) 24
24
Перемiщення (перекласифiкацiя) до основних засобiв (будiвлi) -276
на 31 грудня 2014 року
0
0
Змiна справедливої вартостi0
0
Чиста балансова вартiсть
на 01 сiчня 2012 року
83
83
на 31 грудня 2012 року
69
69
на 31 грудня 2013 року
58
58
на 31 грудня 2014 року
0
0

-276

Товариство на дату переходу на МСФЗ (на 01.01.2012 р.) взяло за основу iсторичну вартiсть та
використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi
(включаючи витрати на операцiю), на цю дату.
Протягом 2012-2014 р. р. iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за первiсною вартiстю;
(справедлива вартiсть не визначалася).
9. Фiнансовi активи (iнвестицiї), доступнi для продажу
Стаття Частка, %
01 сiчня 2012р.
2014 р.
Акцiї ЗАТ "ГРУПА-КОРПУС"
< 20
Iншi акцiї (нетто)
< 20 1
1
Всього:
4
1
0
0

31 грудня 2012 р.

31 грудня 2013 р.

3
0

0

0
0

0

31

грудня

У зв'язку з вiдсутнiстю активного ринку щодо акцiй компанiй: ЗАТ "ГРУПА-КОРПУС" та iнших
акцiй, в 2012 роцi iнвестицiї доступнi для продажу облiковувалися за собiвартiстю з урахуванням
збиткiв вiд зменшення корисностi.
Реалiзацiя (продажа) фiнансових активiв (iнвестицiй), якi утримуванi i були доступнi для
продажу вiдбулася:
"
в 2012 роцi в iноземнiй валютi (долари США) в еквiвалентi на суму 5 тис. грн. - акцiй
ЗАТ "ГРУПА-КОРПУС", при балансовiй вартостi в 3 тис. грн., вiдповiдно - прибуток склав 2
тис. грн.;
"
в 2013 роцi в iноземнiй валютi (долари США) в еквiвалентi на суму 2 тис. грн. - iншi
акцiї (нетто)", при балансовiй вартостi в 1 тис. грн., вiдповiдно - прибуток склав 1 тис. грн.
В звiтному перiодi фiнансовi активи (iнвестицiї), доступнi для продажу в Товариствi вiдсутнi.
10. Фiнансовi активи (iнвестицiї) до погашення
Фiнансовi активи (iнвестицiї), утримуванi до погашення, станом на 31.12.2014 року по
Товариству вiдсутнi. На протязi звiтного перiоду такi фiнансовi активи (iнвестицiї) були
повнiстю погашенi.
11. Фiнансовi активи (iнвестицiї) в асоцiйованi пiдприємства
Товариство володiє понад 20% у вiдношеннi об'єкта iнвестування (32,66% статутного капiталу
компанiї ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕЖЕ ТРЕЙДИНГ ЛIМIТИД", яке засноване в 2010 роцi).
Змiни у вартостi iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство (об'єкт iнвестування - 1) наступнi:
Стаття iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства

Балансова вартiсть станом на 01.01.2012 р.
2502
Зменшення на суму нарахованих дивiдендiв, належних iнвестору
189
Збiльшення на частку iнвестора в чистому прибутку об'єкта iнвестування
Балансова вартiсть станом на 31.12.2012 р.
2549
Зменшення на суму нарахованих дивiдендiв, належних iнвестору
224
Збiльшення на частку iнвестора в чистому прибутку об'єкта iнвестування
Балансова вартiсть станом на 31.12.2013 р.
2586
Зменшення на суму нарахованих дивiдендiв, належних iнвестору
245
Збiльшення на частку iнвестора в чистому прибутку об'єкта iнвестування
Балансова вартiсть станом на 31.12.2014 р.
2590

236
261
249

Товариство в звiтному перiодi володiє понад 20% у вiдношеннi об'єкта iнвестування (42,6574%
статутного капiталу компанiї ПрАТ "Торговий дiм "Цум").
Змiни у вартостi iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство (об'єкт iнвестування - 2) наступнi:
Стаття iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства
Балансова вартiсть станом на 01.01.2012 р.
0
Зменшення на суму нарахованих дивiдендiв, належних iнвестору
0
Збiльшення на частку iнвестора в чистому прибутку об'єкта iнвестування
0
Балансова вартiсть станом на 31.12.2012 р.
0
Зменшення на суму нарахованих дивiдендiв, належних iнвестору
0
Збiльшення на частку iнвестора в чистому прибутку об'єкта iнвестування
0
Балансова вартiсть станом на 31.12.2013 р.
0
Придбанi акцiї
72310
Зменшення на суму нарахованих дивiдендiв, належних iнвестору
0
Збiльшення на частку iнвестора в чистому прибутку об'єкта iнвестування
681
Балансова вартiсть станом на 31.12.2014 р.
70991
Змiни в балансовiй вартостi iнвестицiї в асоцiйоване пiдприємство (обох об'єктiв iнвестування)
вiдображено в складi доходiв вiд участi в капiталi:
Стаття 01 сiчня 2012р
31 грудня 2012р
31 грудня 2013р
31 грудня 2014р
Доходи вiд участi в капiталi -1
0
236
261
249
Доходи вiд участi в капiталi-2
0
0
0
681
Всього:
0
236
261
930
У вiдповiдностi до МСФЗ 10 "Консолiдована звiтнiсть" Товариство, як iнвестор, в звiтному
перiодi, розглянуло всi факти та обставини, оцiнюючи, чи контролює воно об'єкт iнвестування 1
та об'єкт iнвестування 2.
В обох випадках, кiлькiсть iнвесторiв, що контролюють об'єкти iнвестування є бiльшою двох, i
вони (разом з Товариством-iнвестором) повиннi дiяти разом, щоб керувати значущими видами
дiяльностi обох об'єктiв iнвестування.
Оскiльки жоден з об'єктiв iнвесторiв (в тому числi i Товариство-iнвестор) самостiйно не може
керувати дiяльнiстю без спiвпрацi з iншими, тому, жоден iнвестор iндивiдуально
не контролює об'єкти iнвестування.
Таким чином, кожний iнвестор (в тому числi i Товариство-iнвестор) облiковує свою частку участi
в об'єктах iнвестування з вимогами МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства".
Товариство за звiтний перiод складає окрему фiнансову звiтнiсть; у цiй окремiй фiнансовiй
звiтностi, iнвестицiї облiковуються на основi частки прямої участi, а не на основi вiдображених у
звiтностi результатiв та чистих активiв об'єкта iнвестування, що в цiлому не суперечить вимогам
МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть", МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та
спiльнi пiдприємства", МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть".

12. Запаси
Змiни в запасах:
Стаття 01 сiчня 2012р
31 грудня 2012р
31 грудня 2013р
Незавершене виробництво (за iсторичною собiвартiстю)
13777
Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю)
49877 47180
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби
(за iсторичною собiвартiстю)
4512 4326 4326 3862
Паливо (за iсторичною собiвартiстю)
58
132
105
176
Тара i тарнi матерiали (за iсторичною собiвартiстю)
16
15
Будiвельнi матерiали (за iсторичною собiвартiстю)
69
654
Запаснi частини (за iсторичною собiвартiстю) 255
237
585
Малоцiннi активи (за iсторичною собiвартiстю) 26
29
41
Готова продукцiя (за iсторичною собiвартiстю) 28330 34751 46053
Товари (за iсторичною собiвартiстю)
687
68
0
0
Всього запаси97607 103780
103319
121380

31 грудня 2014р
16388 18085 19920
33961 55990

18
24
145
342
677
92
40297

Товариство на дату переходу на МСФЗ (на 01.01.2012 р.) взяло за основу iсторичну собiвартiсть
та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть запасiв (сировина та
матерiали, купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби, паливо, тара i тарнi матерiали,
будiвельнi матерiали, запаснi частини, малоцiннi активи).
По готовiй продукцiї та товарам Товариство на дату переходу на МСФЗ (на 01.01.2012 р.) взяло
за основу iсторичну собiвартiсть.
Станом на 01.12.2012 року, станом на 31.12.2012 року, станом на 31.12.2013 року та станом на
31.12.2014 року Товариство не визнало знецiнення запасiв.
Запаси Товариства в заставi не перебувають.
13. Торговельна дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть
Стаття 31 грудня 2012
31 грудня 2013
31 грудня 2014
Торговельна дебiторська заборгованiсть 18429 24139 27757
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi 379
379
507
Чиста вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi
18050 23760 27250
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 10567 8061 27200
Iнша довгострокова дебiторська заборгованiсть 0
0
0
Всього дебiторська заборгованiсть 28619 31821 54450
Вся дебiторська заборгованiсть є поточною з термiном погашення до 12 мiсяцiв. Довгострокова
дебiторська заборгованiсть на звiтну дату вiдсутня.
Товариство станом на 31.12.2014 року створювало резерв сумнiвних боргiв в розмiрi 100%
заборгованостi за сумнiвними дебiторами.
14. Грошовi кошти
Статтi 01 сiчня 2012р
Каса, нац/валют
27

31 грудня 2012р
4
7
5

31 грудня 2013р

31 грудня 2014р

Рахунки в банках, нац/валют
1
Рахунки в банках, дол. США
5465
Всього5493 4023 216
32793

1
4018

104
105

33
32755

Станом на 01 сiчня 2012 року, станом на 31.12.2012 року, станом на 31.12.2013 року та станом на
31.12.2014 року нiяких обмежень, щодо використання грошових коштiв, в Товариствi не iснує.
15. Статутний капiтал
Станом на 01 сiчня 2012 року, станом на 31 грудня 2012 року, станом на 31 грудня 2014 року та
станом на 31 грудня 2014 року зареєстрований та сплачений капiтал Товариства складався з
13667060 (тринадцять мiльйонiв шiстсот шiстдесят сiм тисяч шiстдесят) простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 0,05 грн. (нуль грн. 05 коп.) кожна. Привiлейованi акцiї вiдсутнi.
Статутний капiтал Товариства протягом звiтного перiоду не змiнювався - 683353,00 грн. (шiстсот
вiсiмдесят три тисячi триста п'ятдесят три грн. 00 коп.).
Станом на 31.12.2014 року заявлений розмiр статутного капiталу Публiчного акцiонерного
товариства "Завод "Лтава" вiдповiдає зазначеному в установчих документах та в свiдоцтвi про
реєстрацiю випуску акцiй, а також повнiстю i своєчасно сплачений у термiни встановленi
чинним законодавством.
16. Iнший капiтал
Статтi 01 сiчня 2012р
31 грудня 2012р
31 грудня 2013р
31 грудня 2014р
Капiтал у дооцiнках 12545 12420 12313 12297
Додатковий капiтал 140345
176394
250511329318
Нерозподiлений прибуток 40446 74117 78807 122541
Всього193336
262931
341631
464156
Змiни щодо капiталу у дооцiнцi вiдбувалися за рахунок списання (iндексацiї) необоротних
активiв на прибуток по вибувшим необоротним активам. Додатковий капiтал Товариства
змiнювався в сторону збiльшення накопичених капiтальних резервiв за рахунок розподiленого
прибутку минулих рокiв.
17. Довгостроковi зобов'язання (податок на прибуток)
Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж
балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей
оподаткування.
Тимчасовi рiзницi в основному пов'язанi з рiзними методами визнання доходiв та витрат, а також
з балансової вартостi певних активiв. Постiйнi рiзницi в основному пов'язанi з витратами на
благодiйнiсть, штрафи.
У Товариствi в 2014 роцi визнанi вiдстроченi податковi зобов'язання. Станом на 31.12.2014 року
вiдстроченi податковi зобов'язання склали 2951 тис. грн. Згiдно з законодавством України, дiяли
наступнi податковi ставки з податку на прибуток:
"
з 01.01.2011 року по 31.03.2011 року - 25%;
"
з 01.04.2011 року по 31.12.2011 року - 23%;
"
з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року - 21%
"
з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року - 19%
"
з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року - 18%
З 01 сiчня 2015 року в Українi податкова ставка з податку на прибуток в 2015 роцi не змiниться i
становитиме в розмiрi 18% (п.136.1 ст. 136 Податкового Кодексу України).
Слiд зазначити, що балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених
податкових зобов'язань Товариства переглядається один раз на рiк при складаннi рiчної
фiнансової звiтностi.

18. Короткостроковi забезпечення
Статтi 01 сiчня 2012р
31 грудня 2012р
Резерв вiдпусток
5085 6310 2660 7268
Iншi забезпечення персоналу
0
238
Всього5085 6548 6893 13659

31 грудня 2013р
4233

31 грудня 2014р

6391

19. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Статтi 01 сiчня 2012р
31 грудня 2012р
Торговельна кредиторська заборгованiсть 242
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть
Довгострокова кредиторська заборгованiсть
Всього кредиторська заборгованiсть
18454

31 грудня 2013р
31 грудня 2013р
210
183
217
18244 16869 32889 6436
0
0
0
0
17079 33072 6653

Вся кредиторська заборгованiсть є поточною з термiном погашення до 2 мiсяцiв. Довгострокова
кредиторська заборгованiсть на звiтну дату вiдсутня.
20. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, а також iнвестицiї,
доступних для продажу по Товариству неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає
ринкового котирування цих активiв.
21. Дохiд вiд реалiзацiї
Структура доходiв вiд реалiзацiї:
Стаття 31 грудня 2012р
31 грудня 2013р
31 грудня 2014р
Чистий дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї власного виробництва 206084
312500
Чистий дохiд вiд реалiзацiї матерiалiв та товарiв 172
146
3
Чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг 3698 2384 4146
Всього доходи вiд реалiзацiї
209954
210524
316649
22. Собiвартiсть реалiзацiї
Структура собiвартостi:
Стаття 31 грудня 2012р
31 грудня 2013р
31 грудня 2014р
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї власного виробництва
Собiвартiсть реалiзованих товарiв 87
137
2
Собiвартiсть реалiзованих послуг 2432 859
2231
Всього96588 97797 128649

207994

94069 96801 126416

23. Iншi доходи, iншi витрати
Структура операцiйних доходiв та операцiйних витрат:
Iншi доходи 31 грудня 2012р
31 грудня 2013р
31 грудня 2014р
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi
1
0
0
Дохiд вiд поточних фiнансових iнвестицiй
0
1187 0
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв (iноземна валюта)
713
96
Дохiд - додатнi курсовi рiзницi при реалiзацiї готової продукцiї410
0
Дохiд вiд реалiзацiї iнвестицiї
5
2
0
Дохiд вiд реалiзацiї вiдходiв виробництва 1020 8105 4403
Дохiд вiд оренди
469
493
474
Iншi доходи 245
328
265

0
6643

Всього2863

10211 11785

Iншi витрати 31 грудня 2012р
31 грудня 2013р
31 грудня 2014р
Профспiлковi вiдрахування (згiдно колективного договору)
1000 0
Вiдшкодування пiльгових пенсiй 475
271
148
Резерв на виплату за судовими позовами (УПФУ), щодо вiдшкодування
доставку пенсiй, призначених за списком 1 i за списком 2.
238
233
Списання необоротних активiв
34
19
2
Штрафи, пенi, неустойки, вiдшкодування 2
0
0
Матерiальна допомога на оздоровлення (в т. ч. резерв) 2638 668
6193
Витрати на утримання об'єктiв соцiальної сфери 79
127
417
Резерв забезпечення iнших витрат (списання боргiв)
2
1
132
Оплата по лiкарняним листам за рахунок Товариства 682
670
709
Навчання за рахунок Товариства 14
11
0
Благодiйнiсть 1119 76
87
Вiдшкодування за рiшенням суду (в зв'язку з калiцтвом) 17
49
29
Витрати вiд реалiзацiї iнвестицiй 3
2
0
Витрати на поховання (згiдно умов колективного договору)
38
44
Витрати на освоєння нових виробiв та ремонт 1833 0
1197
Собiвартiсть реалiзованих вiдходiв виробництва 575
3942 1791
Собiвартiсть реалiзованих послуг з оренди
255
220
355
Собiвартiсть реалiзованих iнших послуг 0
67
68
Iншi витрати (списання, що не пiдлягає вiдшкодуванню)
97
590
Всього9101 6990 15631
24. Витрати на збут
Структура витрат на збут:
Стаття 31 грудня 2012р
31 грудня 2013р
31 грудня 2014р
Витрати на пакувальнi матерiали, тару
481
420
425
Витрати на передпродажну пiдготовку готової продукцiї
287
Витрати на персонал (на заробiтну плату) 723
1235 1821
Витрати на персонал (вiдрахування на заробiтну плату) 237
416
Витрати на персонал (вiдрядження)
33
31
12
Витрати на амортизацiю
13
41
27
Витрати на транспорт (транспортування) 2603 1570 2543
Iншi (маркетинг, реклама, ремонт основних засобiв)
149
526
Всього витрат на збут:
4526 4328 5623
25. Адмiнiстративнi витрати
Структура адмiнiстративних витрат:
Стаття 31 грудня 2012 р
31 грудня 2013 р
31 грудня 2014 р
Витрати на опалення169
164
196
Витрати на електроенергiю, воду 130
149
210
Витрати на малоцiннi швидкозношування предмети
100
83
Витрати на персонал (на заробiтну плату) 20779 20095 40016
Витрати на персонал (нарахування на заробiтну плату) 2913 2839
Витрати на персонал (вiдрядження)
236
389
418
Витрати на ремонт основних засобiв
526
2816 420
Витрати на утримання та обслуговування основних засобiв
320
Витрати на легковий транспорт
1169 1181 1356
Витрати на амортизацiю
353
271
338

89

4000
витрат на виплату i
391

45

67

81

609

105

12
4073
190

124

Податки, збори
407
398
403
Витрати на послуги зв'язку 150
159
181
Витрати на послуги банку 343
402
578
Витрати на резерв по оплатi вiдпускних працiвникам 1225 4591 7130
Витрати на охорону працi 26
28
23
Витрати на екологiю 129
8
14
Витрати на консультацiйнi, iнформацiйнi, аудиторськi послуги тощо 191
82
43
Витрати на iнформацiйно-технiчне забезпечення господарської дiяльностi (законодавство,
лiтература, Iнтернет, перiодика, тощо)
137
229
129
Iншi 201
199
330
Всього адмiнiстративних витрат 29504 34273 55994
26. Фiнансовi доходи та витрати
Структура фiнансових доходiв та фiнансових витрат:
Стаття 31 грудня 2012р
31 грудня 2013р
31 грудня 2014р
Процентнi доходи
Процентний дохiд за борговими цiнними паперами
0
0
0
Вiдсотки на депозитному рахунку в банку14479 23254 29245
Всього процентнi доходи 14479 23254 29245
Дохiд вiд реалiзацiї векселiв
10865 10616 0
Дохiд вiд дивiдендiв (отриманих) 0
0
84
Разом фiнансовi доходи
25344 33870 29329
Процентнi витрати 31 грудня 2012р
31 грудня 2013р
31 грудня 2014р
Банкiвськi кредити та овердрафти 0
0
0
Фiнансовий лiзинг 0
0
0
Всього процентнi витрати 0
0
0
Витрати при реалiзацiї векселiв
10350 10000 0
Вiд'ємнi курсовi рiзницi на поточному рахунку 149
30
0
Всього фiнансовi витрати 10499 10030 0
26. Подiї пiсля Балансу
Подiї пiсля складання балансу станом на 31 грудня 2014 року, в контекстi положень
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", по
Товариству не вiдбувалися на дату складання даних примiток до фiнансової звiтностi Товариства
за 2014 рiк.
i/в
i/в
i/в

