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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



Нiконов Едуард Валерiйович
(посада)
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(прізвище та ініціали керівника)
МП
24.04.2013
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "
1.2. Організаційно-правова форма емітента
	Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
	00255289
1.4. Місцезнаходження емітента
	19100, Україна, Черкаська обл., Монастирищенський р-н, м. Монастирище, вул. Ленiна, 122
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
	0474621887, 0474621380
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
	00255289@afr.com.ua 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
24.04.2013

(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у
№ 78 (3628) "Бюлетень. Цiннi папери України"

24.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 
(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
www.tekom.com.ua
в мережі Інтернет
24.04.2013

(адреса сторінки)

(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
X
    б) інформація про державну реєстрацію емітента
X
    в) банки, що обслуговують емітента
X
    г) основні види діяльності
X
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

    е) інформація про рейтингове агентство

    є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
X
4. Інформація про посадових осіб емітента:

    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
6. Інформація про загальні збори акціонерів
X
7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
9. Відомості про цінні папери емітента:

    а) інформація про випуски акцій емітента
X
    б) інформація про облігації емітента

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

    г) інформація про похідні цінні папери

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу
X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
    в) інформація про зобов'язання емітента
X
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
14. Інформація про стан корпоративного управління
X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

    б) 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

    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
X
27. Аудиторський висновок
X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
X
29. 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)

30. Примітки:
Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента не проводилась (не здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась): 
1. Основнi вiдомостi про емiтента:
     д) вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств
    е) iнформацiя про рейтингове агентство
    є) iнформацiя про органи управлiння емiтента
7. Iнформацiя про дивiденди 
9. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
    б) iнформацiя про облiгацiї емiтента
    в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом
    г) iнформацiя про похiднi цiннi папери
    ?) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду
    д) iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв
11. Iнформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:
    г) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї
    ?) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї
12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв
15. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй
16. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:
    а) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
    б) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду
    в) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
    г) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
    ?) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року
17. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття
18. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв
19. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв
20. Основнi вiдомостi про ФОН
21. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
22. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН
23. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН
24. Правила ФОН
25. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухоблiку
29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПАТ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШЗАВОД"
3.1.3. Організаційно-правова форма
	Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
	19100
3.1.5. Область, район
	Черкаська обл. Монастирищенський р-н
3.1.6. Населений пункт
	м. Монастирище
3.1.7. Вулиця, будинок
	вул. Ленiна, 122
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
	ААА № 175668
3.2.2. Дата державної реєстрації
	26.09.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
	Монастирищенська районна державна адмiнiстрацiя Черкаської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
	578 856
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
	578 856
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", м.Київ
3.3.2. МФО банку
	380805
3.3.3. Поточний рахунок
	26009260689
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", м.Київ
3.3.5. МФО банку
	380805
3.3.6. Поточний рахунок
	26009260689
3.4. Основні види діяльності
	25.30 - Виробництво парових котлiв, крiм котлiв центрального опалення
	25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй
	25.21 - Виробництво радiаторiв i котлiв центрального опалення
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1
2
3
4
5
Здiйснення торговельної дiяльностi у сферi громадського харчування
ТПБ № 755999
01.04.2011
ДПI у Монастирищенському районi
31.03.2016
Опис
У звiтному перiодi було продовжено термiн дiї торгового патента на здiйснення торговельної дiяльностi у сферi громадського харчування.

4. 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)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна по Черкаськiй областi
21368158
18000, Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, м.Черкаси, бул.Шевченка, 185
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього
0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу  - 228 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 0 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб.
Фонд оплати працi на кiнець звiтного перiоду становить - 6849.6 тис.грн. Розмiр ФОП збiльшився вiдносно попереднього року на 1804.5 тис.грн.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв не проводилась в звiтному перiодi.


6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
	Голова правлiння - член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Нiконов Едуард Валерiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	- 6502966736 06.06.2002 Алапаєвським ГОВД Свердловской области, Росiя
6.1.4. Рік народження
	1969
6.1.5. Освіта
	Освiта - вища, Уральська державна лiсотехнiчна академiя.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ВАТ "Монастирищенський машинобудiвний завод" - заступник голови правлiння, начальник вiддiлу збуту, комерцiйний директор, голова правлiння.

6.1.8. Опис
	Голова Правлiння обирається строком не бiльше як на 5 рокiв, що передбачено Статутом Товариства.
Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Голови Правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Головою Правлiння. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
До компетенцiї Голови Правлiння Товариства належать:
вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України;
розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства); 
органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
право пiдпису довiреностей;
вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;
видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства;
розпорядження вiдповiдно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
наймання та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та дисциплiнарного стягнення;
розподiл обов'язкiв мiж заступниками та членами Правлiння; 
призначення та звiльнення з посади керiвникiв пiдроздiлiв, призначення яких не входить до виключної компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства; 
за погодженням iз Наглядової радою - призначення на посаду та звiльнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступникiв Голови Правлiння, а також керiвникiв внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв Товариства згiдно з перелiком, який встановлюється Наглядовою радою Товариства;
заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
виконання iнших функцiй, якi випливають з цього Статуту, законодавства України або переданi йому за рiшенням iнших органiв Товариства.
на вимогу органiв та посадових осiб товариства зобов`язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть товариства в його присутностi у видiленому для цих цiлей примiщенi товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.
На пiдставi рiшень, прийнятих Правлiнням, Голова Правлiння видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Накази та розпорядження Голови Правлiння зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою.
Виплата винагороди статутом не передбачена. Посадова особа iнших посад не обiймає. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.



6.1.1. Посада
	Член правлiння - заступник голови правлiння по загальних питаннях
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Трохимчик Володимир Назарович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	НС 126026 09.09.1996 Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
6.1.4. Рік народження
	1948
6.1.5. Освіта
	Освiта - вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	34
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ВАТ "Монастирищенський ОТЧПМЗ" - комерцiйний директор.
6.1.8. Опис
	Правлiння є виконавчим органом Товариства.  До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом. 
До компетенцiї Правлiння належить: 
розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi органiзацiйної структури Товариства;
попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв;
розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства та внесення цих пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi;
пiдготовка та передача на затвердження Наглядовiй радi положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв Товариства;
пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану Товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету Товариства; 
подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора та Ревiзiйної комiсiї Товариства;
пiдготовка звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;
забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй;
органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв;
залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;
керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
iншi питання, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Компетенцiя Правлiння може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Правлiння може прийняти рiшення про передачу частини належних йому прав до компетенцiї Голови Правлiння Товариства або керiвникiв структурних пiдроздiлiв.
Виплата винагороди статутом не передбачена. Посадова особа iнших посад не обiймає. Загальний стаж роботи - 41 рiк, в.о.комерцiйного директора, комерцiйний директор, заступник голови правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

6.1.1. Посада
	Член правлiння - директор по виробництву
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Костюк Михайло Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	НС 535864 27.10.1998 Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
6.1.4. Рік народження
	1955
6.1.5. Освіта
	Освiта - вища, Вiнницький Полiтехнiчний iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ВАТ "Монастирищенський ОТЧПМЗ"  - начальник котельно-зварювального цеху.
6.1.8. Опис
	Правлiння є виконавчим органом Товариства.  До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом. 
До компетенцiї Правлiння належить: 
розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi органiзацiйної структури Товариства;
попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв;
розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства та внесення цих пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi;
пiдготовка та передача на затвердження Наглядовiй радi положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв Товариства;
пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану Товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету Товариства; 
подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора та Ревiзiйної комiсiї Товариства;
пiдготовка звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;
забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй;
органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв;
залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;
керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
iншi питання, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Компетенцiя Правлiння може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Правлiння може прийняти рiшення про передачу частини належних йому прав до компетенцiї Голови Правлiння Товариства або керiвникiв структурних пiдроздiлiв. 
Виплата винагороди статутом не передбачена. Посадова особа iнших посад не обiймає. Загальний стаж роботи - 37 рокiв, начальник цеху № 7, начальник котельного цеху № 2, начальник котельно-зварювального цеху. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

6.1.1. Посада
	Член правлiння - головний економiст
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Сигидюк Олена Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	НЕ 568584 17.03.2009 Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
6.1.4. Рік народження
	1980
6.1.5. Освіта
	Освiта - вища, Уманська сiльгоспакадемiя.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ВАТ "Монастирищенський ОТЧПМЗ" - економiст.
6.1.8. Опис
	Правлiння є виконавчим органом Товариства.  До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом. 
До компетенцiї Правлiння належить: 
розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi органiзацiйної структури Товариства;
попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв;
розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства та внесення цих пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi;
пiдготовка та передача на затвердження Наглядовiй радi положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв Товариства;
пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану Товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету Товариства; 
подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора та Ревiзiйної комiсiї Товариства;
пiдготовка звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;
забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй;
органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв;
залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;
керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
iншi питання, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Компетенцiя Правлiння може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Правлiння може прийняти рiшення про передачу частини належних йому прав до компетенцiї Голови Правлiння Товариства або керiвникiв структурних пiдроздiлiв.
Виплата винагороди статутом не передбачена. Посадова особа iнших посад не обiймає. Загальний стаж роботи - 15 рокiв, економiст, начальник вiддiлу економiки та працi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

6.1.1. Посада
	Член правлiння - головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мукоїд Антонiна Павлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	НЕ 024807 14.03.2002 Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
6.1.4. Рік народження
	1963
6.1.5. Освіта
	Освiта - вища, Уманська сiльгоспакадемiя.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ВАТ "Монастирищенський ОТЧПМЗ" - старший бухгалтер.
6.1.8. Опис
	Правлiння є виконавчим органом Товариства.  До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом. 
До компетенцiї Правлiння належить: 
розробка основних напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства;
визначення напрямкiв поточної дiяльностi Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням;
органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;
розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi органiзацiйної структури Товариства;
попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань до зборiв;
розробка на Загальнi збори пропозицiй з питань дiяльностi Товариства та внесення цих пропозицiй на затвердження Наглядовiй радi;
пiдготовка та передача на затвердження Наглядовiй радi положення з питань оплати працi та мотивацiї працiвникiв Товариства;
пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв стратегiчного плану Товариства, рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових), рiчного бюджету Товариства; 
подання на затвердження Загальним зборам рiчного звiту i балансу Товариства, висновкiв незалежного аудитора та Ревiзiйної комiсiї Товариства;
пiдготовка звiтiв Наглядовiй радi щодо виконання основних напрямiв дiяльностi Товариства;
забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
попереднiй розгляд питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради, пiдготовка необхiдних iнформацiї та пропозицiй;
органiзацiя та забезпечення проведення Загальних зборiв;
залучення експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
затвердження внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;
вирiшення загальних питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв;
заслуховування звiтiв посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняття рiшень по них;
керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
iншi питання, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.
Компетенцiя Правлiння може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.
Правлiння може прийняти рiшення про передачу частини належних йому прав до компетенцiї Голови Правлiння Товариства або керiвникiв структурних пiдроздiлiв.
Головний бухгалтер виконує обов"язки, згiдно посадової iнструкцiї Товариства. 
Виплата винагороди статутом не передбачена. Посадова особа iнших посад не обiймає. Загальний стаж роботи - 30 рокiв, головний бухгалтер, бухгалтер-фiнансист, старший бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

6.1.1. Посада
	Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Лаптєв Валерiй Владиславович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	65 04 480043 25.08.2003 Березовським МВВС Свердловської областi
6.1.4. Рік народження
	1968
6.1.5. Освіта
	Освiта - вища, Уральська державна лiсотехнiчна академiя.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ЗАТ "Уралкотломаш"  - голова правлiння.
6.1.8. Опис
	Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством України, Статутом, а також договорами, що укладаються з членами Наглядової Ради. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними Зборами. Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. 
Виплата винагороди статутом не передбачена. Посадова особа обiймає посаду голови правлiння ЗАТ "Уралкотломаш". Iнформацiєю про мiсцезнаходження ЗАТ "Уралкотломаш" емiтент не володiє. Загальний стаж роботи - 22 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

6.1.1. Посада
	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Бобiн Максим Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	65 02 125799 02.11.2002 Березовським МВВС Свердловської областi
6.1.4. Рік народження
	1973
6.1.5. Освіта
	Освiта - вища, Уральська державна лiсотехнiчна академiя.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ТОВ "Генерацiя" - фiнансовий директор.
6.1.8. Опис
	Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством України, Статутом, а також договорами, що укладаються з членами Наглядової Ради. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними Зборами. Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. 
Виплата винагороди статутом не передбачена. Посадова особа обiймає посаду фiнансового директора ТОВ "Генерацiя". Iнформацiєю про мiсцезнаходження ТОВ "Генерацiя" емiтент не володiє. Загальний стаж роботи - 18 рокiв, фiнансовий директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В звiтному перiодi змiни в персональному складi емiтента не вiдбувалися.

6.1.1. Посада
	Голова ревiзiйної комiсiї - начальник вiддiлу охорони працi
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Ляхевич Олександр Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	НС 125281 29.07.1996 Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
6.1.4. Рік народження
	1940
6.1.5. Освіта
	Освiта - вища, Київський Полiтехнiчний iнститут.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	38
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ВАТ "Монастирищенський ОТЧПМЗ" - перший заступник голови правлiння.
6.1.8. Опис
	Ревiзiйна Комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв та вимагати скликання Позачергових Загальних Зборiв. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних Зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством України. Ревiзiйна комiсiя приймає рiшення на своїх засiданнях з питань затвердження висновкiв по рiчних звiтах та балансах, звiтiв за результатами здiйснених перевiрок та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться по мiрi необхiдностi. Кворум на засiданнi Ревiзiйної комiсiї становить присутнiсть 3 (трьох) членiв Ревiзiйної Комiсiї. Голова Ревiзiйної Комiсiї головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Рiшення з питань порядку денного засiдання Ревiзiйної комiсiї приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Ревiзiйної комiсiї, що беруть участь у засiданнi. Голова Ревiзiйної Комiсiї вiдповiдає за пiдготовку протоколiв засiдань Ревiзiйної Комiсiї, якi повиннi бути оформленi не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з моменту проведення вiдповiдного засiдання. Змiна кiлькiсного складу Ревiзiйної Комiсiї та її компетенцiї вiдбувається шляхом прийняття рiшення Загальними Зборами та внесення вiдповiдних змiн до Статуту.
Виплата винагороди статутом не передбачена. Посадова особа iнших посад не обiймає. Загальний стаж роботи - 53 роки, головний iнженер заводу, в.о. першого заступника голови правлiння, перший заступник голови правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано ЗЗА ((Протокол № 1/12 вiд 28.04.2012 року). Особа призначена на посаду термiном на 5 (п'ять) рокiв. 

6.1.1. Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Рябова Тетяна Якiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	НС 554840 07.05.1999 Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
6.1.4. Рік народження
	1957
6.1.5. Освіта
	Освiта-вища, Київський Державний Унiверситет iм..Шевченка
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ВАТ "Монастирищенський ОТЧПМЗ" -економiст
6.1.8. Опис
	Ревiзiйна Комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв та вимагати скликання Позачергових Загальних Зборiв. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних Зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством України. Ревiзiйна комiсiя приймає рiшення на своїх засiданнях з питань затвердження висновкiв по рiчних звiтах та балансах, звiтiв за результатами здiйснених перевiрок та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться по мiрi необхiдностi. Кворум на засiданнi Ревiзiйної комiсiї становить присутнiсть 3 (трьох) членiв Ревiзiйної Комiсiї. Голова Ревiзiйної Комiсiї головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Рiшення з питань порядку денного засiдання Ревiзiйної комiсiї приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Ревiзiйної комiсiї, що беруть участь у засiданнi. Голова Ревiзiйної Комiсiї вiдповiдає за пiдготовку протоколiв засiдань Ревiзiйної Комiсiї, якi повиннi бути оформленi не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з моменту проведення вiдповiдного засiдання. Змiна кiлькiсного складу Ревiзiйної Комiсiї та її компетенцiї вiдбувається шляхом прийняття рiшення Загальними Зборами та внесення вiдповiдних змiн до Статуту.
Виплата винагороди статутом не передбачена. Посадова особа iнших посад не обiймає. Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Посади, якi обiймала особа: економiст, заступник начальника планово-економiчного вiддiлу, начальник вiддiлу економiки та працi, економiст вiддiлу економiки та працi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу обрано ЗЗА (Протокол № 1/12 вiд 28.04.2012 року). Особа призначена на посаду термiном на 5 (п'ять) рокiв.

6.1.1. Посада
	Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Донець Ольга Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
	НС 307961 09.08.1997 Монастирищенським РВУМВС України в Черкаськiй областi
6.1.4. Рік народження
	1960
6.1.5. Освіта
	Освiта - середньо-спецiальна, Черкаський кооперативний технiкум
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
	1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ВАТ "Монастирищенський ОТЧПМЗ" - бухгалтер I категорiї. 

6.1.8. Опис
	Ревiзiйна Комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв та вимагати скликання Позачергових Загальних Зборiв. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних Зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством України. Ревiзiйна комiсiя приймає рiшення на своїх засiданнях з питань затвердження висновкiв по рiчних звiтах та балансах, звiтiв за результатами здiйснених перевiрок та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться по мiрi необхiдностi. Кворум на засiданнi Ревiзiйної комiсiї становить присутнiсть 3 (трьох) членiв Ревiзiйної Комiсiї. Голова Ревiзiйної Комiсiї головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Рiшення з питань порядку денного засiдання Ревiзiйної комiсiї приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Ревiзiйної комiсiї, що беруть участь у засiданнi. Голова Ревiзiйної Комiсiї вiдповiдає за пiдготовку протоколiв засiдань Ревiзiйної Комiсiї, якi повиннi бути оформленi не пiзнiше 5 (п'яти) робочих днiв з моменту проведення вiдповiдного засiдання. Змiна кiлькiсного складу Ревiзiйної Комiсiї та її компетенцiї вiдбувається шляхом прийняття рiшення Загальними Зборами та внесення вiдповiдних змiн до Статуту.
Виплата винагороди статутом не передбачена. Посадова особа iнших посад не обiймає. Загальний стаж роботи - невiдомий, попереднi посади - бухгалтер I категорiї.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2012 року (Протокол № 1/12 вiд 28.04.2012 року). Особа призначена на посаду термiном на 5 (п'ять) рокiв.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій






Прості іменні
Прості на пред’явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
Голова правлiння - член правлiння
Нiконов Едуард Валерiйович
- 6502966736 06.06.2002 Алапаєвським ГОВД Свердловской области, Росiя

0
0
0
0
0
0
Член правлiння - заступник голови правлiння по загальних питаннях
Трохимчик Володимир Назарович
НС 126026 09.09.1996 Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

0
0
0
0
0
0
Член правлiння - директор по виробництву
Костюк Михайло Iванович
НС 535864 27.10.1998 Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

0
0
0
0
0
0
Член правлiння - головний економiст
Сигидюк Олена Василiвна
НЕ 568584 17.03.2009 Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

0
0
0
0
0
0
Член правлiння - головний бухгалтер
Мукоїд Антонiна Павлiвна
НЕ 024807 14.03.2002 Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

0
0
0
0
0
0
Голова Наглядової ради
Лаптєв Валерiй Владиславович
65 04 480043 25.08.2003 Березовським МВВС Свердловської областi

574 759
24,8231
574 759
0
0
0
Член Наглядової ради
Бобiн Максим Вiкторович
65 02 125799 02.11.2002 Березовським МВВС Свердловської областi

374 274
16,1644
374 274
0
0
0
Голова ревiзiйної комiсiї - начальник вiддiлу охорони працi
Ляхевич Олександр Володимирович
НС 125281 29.07.1996 Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

0
0
0
0
0
0
Член ревiзiйної комiсiї
Рябова Тетяна Якiвна
НС 554840 07.05.1999 Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

63
0,0027
63
0
0
0
Член ревiзiйної комiсiї
Донець Ольга Iванiвна
НС 307961 09.08.1997 Монастирищенським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

0
0
0
0
0
0
Усього
949 096
40,9902
949 096
0
0
0
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій






Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт
Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Прості на пред'явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
Лаптєв Валерiй Владиславович
65 04 480043 25.08.2003 Березовським МВВС Свердловської областi
27.12.2000
574 759
24,8231
574 759
0
0
0
Лаптєв Олег Євгенович
65 99 216295 26.01.2000 Березовським МВВС Свердловської областi
27.12.2000
347 313
15
347 313
0
0
0
Овчиннiков Сергiй Володимирович
65 02 966756 04.06.2002 Алапаєвським ГР ВВС Свердловської областi
10.08.2005
551 896
23,8356
551 896
0
0
0
Бобiн Максим Вiкторович
65 02 125799 02.11.2002 Березовським МВВС Свердловської областi
10.08.2005
374 274
16,1644
374 274
0
0
0
Усього
1 848 242
79,8231
1 848 242
0
0
0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
28.04.2012
Кворум зборів
79,8959
Опис
Дата складання протоколу 28 квiтня 2012 р.
Мiсце проведення  загальних зборiв: Україна, Черкаська область, м. Монастирище, вул.. Ленiна, 122
Вид зборiв: черговi рiчнi.
Дата проведення зборiв: 28 квiтня 2012 р.		
Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв 09 год.00 хв.
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв зборiв  09 год.50 хв.
Час вiдкриття зборiв 10 год.00 хв.
Час закриття зборiв 10 год.45 хв.
Час початку пiдрахування голосiв 10 год.20 хв.
Час закiнчення пiдрахунку голосiв 10 год.30 хв.
Кiлькiсть осiб, включених до реєстру акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах 8965 (вiсiм тисяч дев'ятсот шiстдесят п'ять).
Кiлькiсть осiб, якi зареєструвалися для участi у зборах: 4 (чотири) акцiонери особисто, 1(один) з яких дiє як представник за дорученнями вiд двох акцiонерiв.
Кiлькiсть голосiв, що належить особам, якi зареєструвалися для участi у зборах: 1849930 акцiй, що становить 79.8959  % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства. Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв досягнуто, збори є правомочними.
Запрошенi: головний бухгалтер Мукоїд А.П., голова ревiзiйної комiсiї Ляхевич О.В.
Голова зборiв Бобiн М.В.
Секретар зборiв Домачук В.А.

Порядок денний:
1. Визначення порядку проведення загальних зборiв Товариства. Обрання голови зборiв i секретаря зборiв. Обрання лiчильної комiсiї.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення:1849930, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято.
Формулювання рiшення: 
1. Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: 
Голова комiсiї - 	Домачук Володимир Анатолiйович, 
Члени комiсiї: 		Плетiнка Iрина Андрiївна, 
Мукоїд Юлiя Миколаївна. 
2. Обрати головою зборiв Бобiна Максима Вiкторовича,
секретарем зборiв Домачука Володимира Анатолiйовича. 
3. Розглянути питання, винесенi на розгляд загальних зборiв.
4. Надати можливiсть акцiонерам (їх представникам) проголосувати з допомогою бюлетенiв.
5. Лiчильнiй комiсiї провести пiдрахунок голосiв, пiдписати протокол про пiдсумки голосування, опечатати бюлетенi, оголосити результати голосування.
 6. Скласти протокол загальних зборiв.

2. Звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення:1849930, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято.
Формулювання рiшення: 
1. Звiт правлiння про результати дiяльностi товариства за 2011 рiк затвердити.

3. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення:1849930, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято.
Формулювання рiшення: 
1. Звiт  Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк затвердити.

4. Звiт Наглядової ради товариства за 2011 рiк.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення:1849930, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято.
Формулювання рiшення: 
1. Звiт Наглядової ради товариства за 2011 рiк затвердити.

5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк. 
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення:1849930, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято.
Формулювання рiшення: 
1. Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2011 рiк.

6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (порядок покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення:1848896, що становить 99,99 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
	Рiшення прийнято.
Формулювання рiшення: 
Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку (порядок покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк: 
1. У зв'язку iз тим, що Товариство за результатами дiяльностi в 2011 роцi зазнало збиткiв виплату дивiдендiв не проводити.
2. Збитки Товариства за результатами дiяльностi Товариства в 2011 роцi покрити за рахунок прибуткiв товариства майбутнiх перiодiв. 

7. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї Товариства.
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення:1849930, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято.
Формулювання рiшення: 
1. Правлiнню Товариства розробити заходи та провести роботу щодо пiдвищення рiвня прибутковостi товариства.

8. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.	
Пiдсумки голосування:
Кiлькiсть  голосiв, поданих  "ЗА" прийняття  рiшення:1849930, що становить 100 % вiд  загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах.
Рiшення прийнято.
Формулювання рiшення: 
Обрати ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудiвний завод" в складi трьох осiб строком на п'ять рокiв: 
голова ревiзiйної комiсiї 	Ляхевич Олександр Володимирович, 
члени комiсiї 		Рябова Тетяна Якiвна, 
                                               Донець Ольга Iванiвна



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
Приватний пiдприємець Попаденко Зiнаїда Володимирiвна
Організаційно-правова форма
Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
2188817523
Місцезнаходження
19100, Україна, Черкаська обл., Монастирищенський р-н, м. Монастирище, вул. Гагарiна, 39/32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ 1192
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
27.01.2011
Міжміський код та телефон
0474623429
Факс
-
Вид діяльності
Надання аудиторськiх послуг емiтенту
Опис
Термiн дiї лiцензiї продовжене рiшенням Аудиторської палати України № 227/3 вiд 27.01.2011 термiном на п"ять рокiв. Сертифiкат аудитора серiї А № 000397 вiд 24.09.1995 року, виданний Аудиторською палатою України.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
01001, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м. Київ, Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
19.09.2006
Міжміський код та телефон
0442791078
Факс
0442791278
Вид діяльності
Професiйна депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
Професiйна депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв, термiн дiї лiцензiї до 19.09.2016 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ТОВ "Бул - Спред"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30070412
Місцезнаходження
18002, Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, м. Черкаси, вул. Слави,буд.11 кв.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 493486
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.11.2009
Міжміський код та телефон
0472322932
Факс
0472322932
Вид діяльності
Професiйна депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис
Професiйна депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв, термiн дiї лiцензiї до 12.11.2014р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ТАВI"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
23101867
Місцезнаходження
21018, Україна, Вінницька обл., Старомiський р-н, м. Вiнниця, вул.Маяковського, 150, кв.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ 1178
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.02.2001
Міжміський код та телефон
(0432) 61-15-89
Факс
(0432) 61-15-89
Вид діяльності
Надання аудиторськiх послуг емiтенту
Опис
Рiшення Аудиторською палатою України  № 99 вiд 23.02.2001 року, термiн дiї свiдоцтва  про внесення до Реєстру суб"єктiв аудиторської дiяльностi продовжене рiшенням Аудиторської палати України № 223/3 вiд 30.11.2010  до 30.11.2015 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
21672206
Місцезнаходження
01004, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м.Київ, вул. ШОВКОВИЧНА, б. 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АД № 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
05.03.2009
Міжміський код та телефон
(044) 277-55-00
Факс
(044) 277-55-01
Вид діяльності
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. Дата закiнчення термiну дiї лiцензiї - 05.03.2019 року.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн.)
Кількість акцій (штук)
Загальна номінальна вартість (грн.)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01.06.2010
39/23/1/2010
Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР
UA4000071815
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
2 315 424
578 856
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не проводилась. Факт лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не виявлен. Додаткової емiсiї та розмiщення цiнних паперiв емiтента протягом звiтного року не вiдбувалось. 
05.03.2001
14/23/1/01
Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР
UA2300581004
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
0,25
2 315 424
578 856
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не проводилась. Факт лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не виявлен. Додаткової емiсiї та розмiщення цiнних паперiв емiтента протягом звiтного року не вiдбувалось. 
30.09.1994
48/1/94
-
-
Акція проста документарна іменна
Не визначено
0,25
2 315 424
578 856
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не проводилась. Факт лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не виявлен. Додаткової емiсiї та розмiщення цiнних паперiв емiтента протягом звiтного року не вiдбувалось. 
01.06.2010
39/23/1/2010
Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР
UA4000071815
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
2 315 424
578 856
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не проводилась. Факт лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не виявлен. Додаткової емiсiї та розмiщення цiнних паперiв емiтента протягом звiтного року не вiдбувалось. Дата реєстрацiї звiту - 18.08.2011 року.


12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
В 1955  роцi на базi цукрового заводу був створений  ремонтно-механiчний завод  по виготовленню обладнання для харчової промисловостi. В 1960 роцi  завод виготовив  195 штук парових  котлiв серiї МЕ 69 р.,  пiсля повної реконструкцiї  переходить на виробництво  парових котлiв серiї "Е". В час до 1992 року  була досягнута  найвища  виробнича потужнiсть , яка склала  випуск парових котлiв  рiзних модифiкацiй до 8000  штук на рiк.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду
Майновий комплекс заводу  складається з двох основних корпусiв  та двох  адмiнiстративно-побутових, котельнi  та примiщень транспортного  цеху.  Пiдприємство має пiд`їздну залiзничну  колiю.
Виробництво забезпечено власною проектною базою   та службою сервiсу. 
В 1998 роцi на базi вiддiлiв головного  енергетика та житлово-комунального господарства  створено  два дочiрнi  пiдприємства "Теплокомуненерго" та "Житлокомунгосп" , що  спецiалiзується на наданнi  комунальних послуг по мiсту.


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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк  на пiдприємствi ведеться  по журнально -ордернiй системi.  Амортизацiя нараховується  по визначеним нормативам .
Вартiсть основних фондiв   станом на 01.01.2012 року   становить 53278 тис.грн., а на кiнець  року  52307 тис.грн.
Поступило за рiк   480 тис грн , а вибуло  990 тис.грн 
Фонд оплати працi за 2012 рiк склав  6849,6 тис.грн, основної зарплати 4508,7 тис.грн  додаткової заробiтної плати 1963,1 тис.грн, iншi заохочувальнi  та компенсацiйнi виплати 32 тис.грн.
Основна зарплата складається з виплат по тарифу 307,5 тис.грн., по  окладу 1876,3 тис.грн., по нарядах 2324,9 тис.грн.
Додаткова зарплата складається з виплат : , компенсацiя за невикористан i вiдпустки  59,1 тис.грн., понаднормовi 19,4 тис.грн., святковi 66,7 тис.грн.персональна надбавка 14,2 тис.грн., шкiдливi умови працi 10,3 тис.грн.,  доплата за класнiсть 16,6 тис.грн., вiдпускнi 419,1 тис.грн. за поєднання професiй 5,9 тис.грн., за збiльшення обсягiв 93,9 тис грн., за пiдготовку кадрiв 30,1 тис.грн. за профмайстернiсть 39,9 тис грн. бригадирськi 10,2 тис.грн..   премiї -1174,2  тис.грн.iншi виплати 3,5 тис.грн
Фонд оплати працi  працiвникiв  промислового  виробничого  персоналу склав  6849,6 тис грн.,  що становить 100% вiд загалного фонду.
Собiвартiсть продукцiї за елементами  витрат  становить :
Сировина матерiали  та придбанi  комплектуючi вироби  21596.2 тис.грн.,
 Транспортнi витрати 485.8 тис.грн.
 Заробiтна плата робiтникiв  - 1766 тис. грн.
 Вiдрахування до соцiальних фондiв  691 тис. грн
 Загально-виробничi витрати 3899,9 тис грн.
 Виробнича собiвартiсть 28574.9 тис. грн.
 Рентабельнiсть - 6,0 %
Виробничi запаси складають :
Сировина i матерiали 2895,0 тис.грн.,
Купiвельнi напiвфабрикати-1180 тис грн
Пальне 8 тис.грн.
Тара 1 тис.грн
Будiвельнi матерiали 139 тис.грн.;
 Запаснi частини 232 тис.грн 
Малоцiннi товари 267 тис.грн.
Незавершене виробництво - 1548 тис.грн.
Готова продукцiя - 1304,0 тис.грн.
Товари 13 тис грн

На початок року залишок грошових коштiв  в нацiональнiй валютi склав 3256,0 тис. грн на кiнець року 292,0 тис грн.; в iноземнiй валютi на початок року 943,0 тис.грн. на кiнець року 5236 тис.грн..


Текст аудиторського висновку
Аудиторська фiрма "ТАВI"                    
                            № в реєстрi аудиторських фiрм України 1178
                           Україна, 21018, м.Вiнниця, вул..Маяковського, 150/2   
                            код 23101867, р/р 26000000246270 в УСБ м.Київ, МФО 300023                                             
                            телефонакс 0432 61-15-89, E-mail: ira-audittavi@mail.ru
 
                                                                                                         

                                                АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК 
                                                     (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства "Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудiвний завод"  за 2012 рiк

м.Вiнниця
29 березня 2013 р

                 Аудиторська фiрма "ТАВI", що внесена до Реєстру суб"єктiв аудиторської дiяльностi за № 1178 на пiдставi рiшення Аудиторською палатою України  № 99 вiд 23.02.2001 року, термiн дiї свiдоцтва  про внесення до Реєстру суб"єктiв аудиторської дiяльностi продовжене рiшенням Аудиторської палати України № 223/3 вiд 30.11.2010  до 30.11.2015 року. провела  незалежну аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного
товариства Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудiвний завод"-(надалi по тексту товариство) за  перiод дiяльностi з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року з метою визначення достовiрностi звiтностi, облiку, його повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та фiнансовому стану товариства станом на 31 грудня 2012 року.

                  Юридична адреса товариства - м. Монастирище, вул. Ленiна, 122, Тел. 04746 2-18-87, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 00255289, зареєстроване в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 26.09.1994 № 10121200000000085. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства "Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудiвний завод" було змiнено тип товариства на публiчне акцiонерне товариство  i затверджено найменування товариства - публiчне акцiонерне товариство "Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудiвний завод" (протокол № 1/11 вiд 29 квiтня 2011 року). 

               Головою правлiння товариства за перiод, що перевiрявся, був Нiконов Едуард Валерiйович, головним бухгалтером - Мукоїд Антонiна Павлiвна.

Аудиторською фiрмою була проведена аудиторська перевiрка  фiнансової звiтностi ПАТ "Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудiвний завод",  яка включає: 
-	звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк ;
-	баланс станом на 31 грудня 2012 року;
-	звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк ;
-	звiт про власний капiтал за 2012 рiк ;
-	примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк , що складенi за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, шляхом трансформацiї фiнансової звiтностi складеної за Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

              Основними аспектами облiкової полiтики та iншими примiтками до фiнансової звiтностi товариства в 2012 роцi  є:
-	здiйснити трансформацiю фiнансової звiтностi складеної за П(с)БО в фiнансову звiтнiсть, за МСФЗ;
-	фiнансову звiтнiсть складати в українськiй гривнi та на основi iсторичної собiвартостi;
-	установити для статей фiнансової звiтностi порiг iстотностi 1000 грн;
-	установити тривалiсть операцiйного циклу 1 мiсяць:
-	обрати модель облiку основних засобiв за фактичними витратами;
-	застосовувати прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї для всiх  основних засобiв та нематерiальних активiв;
-	нараховувати амортизацiю на малоцiннi необоротнi матерiальнi активи у розмiрi 100% вартостi таких об'єктiв у першому мiсяцi їх використання;
-	одиницею облiку запасiв є їх найменування, вибуття запасiв облiковувати по середньозваженiй собiвартостi;
-	резерв сумнiвних боргiв створювати за методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi;
-	створювати резерв забезпечення витрат на оплату вiдпусток та доставку пiльгових пенсiй;
-	облiк витрат вести iз застосуванням рахункiв тiльки класу 9 Плану рахункiв;
-	облiк витрат i калькулювання виробничої собiвартостi вести iз застосуванням нормативного методу;
-	забезпечити ведення окремого аналiтичного облiку собiвартостi готової продукцiї згiдно з п.138.8., 138.9 Податкового кодексу України.

           Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi з порядком ведення бухгалтерського облiку в товариствi та згiдно вимог щодо розкриття iнформацiї вiдповiдно до нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають певним обставинам.

Вiдповiдальнiстю аудиторської фiрми  є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi  аудиторської перевiрки.  Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм облiгацiй мiсцевої позики), затверджених  рiшенням Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р № 1360, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р № 1358/20096  та Мiжнародними стандартами аудиту 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. . Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також  планування  й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять  суттєвих  викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Пiд час оцiнки цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання щодо пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам.
Аудит включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального представлення фiнансових звiтiв. 
              Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення своєї думки.
 Разом з тим було встановлено вiдхилення, що змушує нас модифiкувати даний висновок через те, що час проведення аудиторських процедур не дозволяв спостерiгати за порядком здiйснення товариством iнвентаризацiї матерiальних активiв та обмежений час на проведення аудиторської перевiрки представленої фiнансової звiтностi.
  
              Нами було здiйснено тестування надiйностi фактичних результатiв iнвентаризацiї, а також встановлено, що вартiсть активiв товариства в  2.5 рази перевищує розмiр  зобов'язань товариства, чистий прибуток товариства в 2012 роцi становить 1277 тис.грн проти збитку в розмiрi 4145 тис.грн  в 2011 роцi. А тому у нас вiдсутнi пiдстави стверджувати про невiдповiднiсть представленої фiнансової звiтностi МСФЗ i ставити пiд сумнiв припущення управлiнського персоналу про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв. 
Враховуючи те, що пiд час аудиту було встановлено факти, якi мають обмежений вплив на оцiнку результатiв господарської дiяльностi в цiлому, можна зробити висновок, що
1) облiкова полiтика по всiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам дiючих  Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;
2) фiнансова звiтнiсть, складена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку та з урахуванням висловлених обмежень, повно i достовiрно по всiх суттєвих аспектах вiдбиває фiнансовий стан Замовника на 31 грудня 2012 року за наслiдками господарських операцiй з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року.
Щодо iншої допомiжної iнформацiї:
 - вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України стосовно акцiонерних товариств.
Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає частинi третiй статтi 155 ЦК України i становить 23321 тис.грн при зареєстрованому статутному капiталi - 579 тис.грн. ;

-наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть").
На дату складання аудиторського висновку ми не мали можливостi ознайомитись з iншою офiцiйною iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та має подаватись до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю, а тому ми проiнформували керiвництво товариства  у разi виявлення розходжень мiж даними фiнансової звiтностi та iншою iнформацiєю, що подається до комiсiї, ми будемо вимушенi  виконати дiї, що передбаченi в МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", включаючи внесення змiн до аудиторського висновку;

-виконання правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
Вартiсть  активiв товариства на 31 грудня 2011 року становила 33225 тис.грн, на 31 грудня 2012 року - 40958 тис.грн. 
 Товариство не здiйснювало в 2012 роцi правочинiв, що перевищують по своїй вартостi бiльше 10% вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
                         
-стану корпоративного управлiння, в тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Ознайомленням з  установчими документами товариства, протоколами загальних зборiв, рiшеннями  наглядової ради, ревiзiйної комiсiї товариства, ми вважаємо що стан корпоративного управлiння в товариствi в переважнiй бiльшостi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства", за винятком стану внутрiшнього аудиту. Постiйна змiна законодавства з питань оподаткування, бухгалтерського облiку та недостатнiсть досвiду роботи членiв ревiзкомiсiї в таких умовах, не сприяє, на нашу думку, об'єктивно i професiйно провести  аудит фiнансової звiтностi товариства. В штатi товариства вiдсутнi посади  внутрiшнiх аудиторiв.

-iдентифiкацiя та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi").

Ми не несемо  i не можемо нести вiдповiдальнiсть за попередження фактiв шахрайства та помилок. Ми оцiнили ризики iснування перекручень в фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк внаслiдок шахрайства чи помилок на предмет: сумнiву в чесностi чи компетентностi  керiвництва товариства; незвичного тиску всерединi товариства так i зовнi; незвичних операцiй; проблем з отриманням достатнiх i доречних аудиторських доказiв. Ми  погодились з тим, що надана нам iнформацiя є правдивою, а облiковi записи i документи є достовiрними. 

Аудит фiнансової звiтностi ПАТ "Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудiвний завод" проводився на пiдставi договору № 9 вiд 18 березня 2013 р, яким передбачено початок аудиту 14 березня  та його закiнчення 29 березня 2013 р.

 Даний аудиторський висновок складено в 3-ох примiрниках

            
  
Директор аудиторської фiрми "ТАВI"                                           Н.Ф.Орлова
 Сертифiкат серiї А № 006457, виданий № 192 
вiд 16.07.2008 р, продовжено до 16.07.2013р      
 
 Аудитор України
Сертифiкат серiї А № 397 вiд 02.11.1995р.                                                             З.В.Попаденко
за (цивiльно-правовим договором)

Аудитор України
Сертифiкат № 4154 вiд 10.03.2000 р.                                                               I.Г.Крупельницька

                   Аудиторський висновок складено 29 березня 2013 року
ПРИМIТКИ
        до фiнансової звiтностi  публiчного акцiонерного товариства "Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудiвний завод" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року
  

1.Органiзацiя
Публiчне акцiонерне товариство Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудiвний завод" (надалi товариство) засноване у 1994 роцi, як вiдкрите акцiонерне товариство "Теком", у  2005 роцi  пiдприємство перейменоване у вiдкрите акцiонерне товариство "Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудiвний завод".
 Основними видами дiяльностi товариства. 
             - Виробництво парових котлiв
	 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй
	- Оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням
 
 Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2011 року та 2012 року  склала 207 чол  та 228 чол вiдповiдно.

Станом на 31 грудня 2012 року бiльше 10 % статутного капiталу володiли наступнi акцiонери6 Лаптєв Валерiй Владиславович 24.8231%- 574759 шт простих iменних акцiй, Лаптєв Олег Євгенович - 15.0% - 347313 шт простих iменних акцiй, овчиннiков Сергiй Володимирович -23.8356% - 551896 шт простих iменних акцiй. Бобiн Максим Вiкторович - 16.1644№ - 374274 простих iменних акцiй. Перелiченi акцiонери є громадянами Росiї, їм сукупно належить 79.8231% всiх акцiй товариства.

Ця фiнансова звiтнiсть не була затверджена до випуску зборами акцiонерiв ПАТ "Монастирищенський ордена Трудового Червоного прапора машинобудiвний завод" в 2013 роцi.

2. Основа надання iнформацiї 
        Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО), рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за № 723 вiд 02.06.2010 р . № 1033 вiд 30.06.2010 року.

         Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.

           Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними  стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведення перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.



Звiряння власного капiталу та прибутку або збитку
Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було 01 сiчня 2011 року.
Узгодження власного капiталу станом на 01 сiчня 2011 року (дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином 

Статтi
 	Пояснен
ня	Попереднi
П(с)БО	Виправле
ння 
помилок	Вплив пе
реходу на мсфз	МСФЗ
 
Нематерiальнi активи	1	3	 	-3	0
основнi засоби	2	12410	0	3652	16062
Вiдстроченi податковi активи
	            3	352	 	-352	0
Iнвестицiйна нерухомiсть		696		506	1202
Довгострокова дебiторська заборгованiсть	 	2018	0	0	2018
Усього непоточних активiв	 	15479	0	3803	19282
Запаси	4	5927	0	-1517	4410
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть	5	6374	0	64	6438
Iншi активи	            6	2831	 	            -95	2736
Грошовi кошти та еквiваленти грош. Коштiв	 	1165	0	0	1165
Усього поточних активiв	 	16297	0	-1548	14749
Усього активiв	 	31776	 	2226	34002
Короткостроковi забезпечення	            7		0	652	652
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов"язаннями
		2629			2629
Поточна заборгованiсть за отриманими авансами		1438			1438
Векселi виданi	 		 	 	
Торговельна та iнша кредиторська заборг	 	3123	0	0	3123
Усього зобов"язань	 	7190	 	652	7842
Разом ативи мiнус зобов"язання	 	24586	0	1603	26189
Статутний капiтал		579	 	0	579
Iнший додатковий капiтал	            6	26417	 	-26417	0
Резервний капiтал	 	160	0	-160	0
Нерозподiленi прибутки	 	-2570	0	28180	25610
Разом власний капiтал	 	24586	 	1603	26189


Пояснення до узгодження власного капiталу на дату переходу на МСФЗ
1. Списання нематерiальних активiв, що не вiдповiдають критерiям визнання.
2. Визначення iсторичної собiвартостi основних засобiв з послiдуючим перерахунком амортизацiї за прямолiнiйним методом з дати введення в експлуатацiю.
3. Списання на збиток вiдстрочених податкових активiв.
4. Списання на збиток запасiв, що не вiдповiдають критерiям визнання
5. Створення резерву сумнiвних боргiв.
6.  Рекласифiкацiя рахункiв.
7.  Створення забезпечення на виплату пiльгових пенсiй.

   Узгодження власного капiталу на 31 грудня 2011 та 2012 рокiв та прибутку за роки, що закiнчилися цими датами у фiнансовiй звiтностi за Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України (П(с)БО) за МСФЗ, надане наступним чином 
 
				
	(тис.грн).			
 	2012 рiк	2011 рiк
		
 	Капiтал	Прибуток	Капiтал	Прибуток
Звiтнiсть за П(с)БО	 21637	778 	20859	-3727
Виправлення помилок	 	 	 	 
Вiдстроченi податковi  зобов"язання (активи)	-697	-311 	-386	       -386 
Списання активiв, якi не вiдповiдають	 	 	 	 
   критерiям визнання	 -451	 1071	    -1522	 
Iсторична собiвартiсть основних засобiв	 4158	 	4158	 
Амортизацiя основних засобiв та	 	 	 	 
  нематерiальних активiв	 -243	-136 	      -107	-107
Створення резерву сумнiвних боргiв	 -31	 229	      -260	       -260 
Забезпечення по пенсiйних виплатах	 -348	 -300	-48	-48
 Iншi 	 -704	 -54	-650	383
Звiтнiсть за МСФЗ 	 23321	1277 	  22044 	     -4145 


Звiт про рух грошових коштiв.
Перехiд на МСФЗ  не привiв до коригувань у звiтi про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, у зв"язку з тим, що товариство використовує прямий метод  для складання звiту про рух грошових коштiв.


Використання оцiнок та припущень
     При пiдготовцi фiнансової звiтностi товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов"язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов"язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi.
      Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових  джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову звiтнiсть активiв та зобов"язань протягом наступного фiнансового перiоду, представленi таким чином:

                                                                                                      31.12.2012р           31.12.2011р
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть  (тис.грн)                9494                        5965
Iнвестицiйна нерухомiсть                                                                 1110                       1156

Функцiональна валюта

Функцiональною валютою фiнансової звiтностi товариства є українська гривня.

3. Основнi принципи бухгалтерського облiку

   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, утриманi до погашення;
-	дебiторська заборгованiсть;
-	фiнансовi зобов"язання, оцiненi за амортизацiйною вартiстю - кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов"язання товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов"язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
   Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки  в касi та на рахунках в банках. 
   Дебiторська заборгованiсть
Визнання  та оцiнка. Дебiторську заборгованiсть визнавати фiнансовим активом (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом по податках, крiм податку на додану вартiсть) та первiсно оцiнювати за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiї. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансову вартiсть активу зменшити на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.  
Зменшення корисностi. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначати як рiзницю мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створювати на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi потрiбно розглянути при визначеннi того, чи є об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi групи. 
Суму збиткiв визнавати у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Суму сторнування визнавати у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi списувати її за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.  
     

  Фiнансовi активи, доступнi для  продажу
       До фiнансових активiв доступних для продажу  вiдносити iнвестицiї в акцiї, облiгацiї. Пiсля первiсного визнання оцiнювати їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнавати 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 и визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу  вартiсть яких неможливо визначити, облiковувати за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 
       Фiнансовi активи, утримуванi до погашення
        До фiнансових активiв, утримуваних до погашення  вiдносити облiгацiї та векселя, що їх товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання оцiнювати їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 
      Основнi засоби 
Первiсне  визнання та подальша оцiнка.  товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання 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 1000 грн.
 Товариство вибрало модель облiку основних засобiв за фактичними витратами. 
Пiсля первiсного визнання як активу основнi  засоби оцiнюються за їх iсторичною собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу.  Подальшi  витрати. Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних  засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 
Нарахування амортизацiї. Амортизацiя основних засобiв Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких строкiв корисного використання:
Земельнi дiлянки	 Без строку
Будiвлi	 60 рокiв
Споруди	 40 рокiв
Машини  та обладнання	 20 рокiв
Транспортнi засоби	 10 рокiв
Оргтехнiка	6 рокiв 
Iншi	 6 рокiв
Капiтальнi  вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну  їх корисного використання. Амортизацiю  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. 
      Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої  амортизацiї та будь-яких накопичених  збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв  здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчної норми 20%. Нематерiальнi активи, якi виникають в результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизувати протягом термiну чинностi цих прав. 
          Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну  звiтну дату оцiнювати, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Зменшувати балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, тодi i тiльки тодi, коли 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 iншим стандартом. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi  амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичної основi протягом строку корисного використання. 
        Iнвестицiйна  нерухомiсть
До iнвестицiйної  нерухомостi вiдносити будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi 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 товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi iсторичної вартостi. 
        Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Товариство  класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному  вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу  оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському  облiку за найменшою з двох величин: балансовою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язаних з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується.  Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж  визнаються у    звiтi про фiнансовi результати.  
  

    Оренда
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливої вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються 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 товариства щодо подiбних активiв. 
Оренда  активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi  на актив, фактично залишаються у  орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi  за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд за угодами  про операцiйну оренду визнавати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманi доходу вiд оренди, визнавати витратами. 
        Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток це сума витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтнiй перiод. Поточнi витрати за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений  податок розраховується за балансовим методом облiкову активiв та зобов'язань, та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають в результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнавати щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнавати з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядати на кожну дату й зменшувати в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений  податок розраховувати за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Поточнi та вiдстроченi податки визнавати як витрати або дохiд i включати в прибуток або збиток за звiтнiй перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, яки визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. 
Визнавати поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок вiдноситься до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 
  
   Запаси
Первiсне  визнання. Визнання запасiв здiйснювати за собiвартiстю. Собiвартiсть включає всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, що понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування та приведення їх у iснуючий стан. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї включає собiвартiсть сировини i матерiалiв, прямих витрат на оплату працi та iнших прямих виробничих витрат, а також вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. 
Подальша  оцiнка. На дату звiтностi запаси вiдображати за  собiвартiстю. Оцiнка запасiв у разi їх вибуття проводиться методом середньозваженої вартостi одиницi запасiв.
Облiк знецiнення запасiв. Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваною, якщо цiна на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. Собiвартiсть запасiв також може виявитися невiдшкодовуваною, якщо збiльшилися можливi витрати на завершення або на здiйснення продажу.
Сировина та iншi матерiали в запасах не списуються нижче собiвартостi, якщо готова продукцiя, в яку вони будуть включенi, iмовiрно буде продана за або вище собiвартостi. Однак коли зниження цiни сировини вказує на те, що собiвартiсть готової  продукцiї перевищує чисту цiну продажу, сировина списується до величини чистої вартостi реалiзацiї. У таких  умовах витрати на замiну сировини можуть виявитися найкращим з  iснуючих аналогiв його чистою вартiстю реалiзацiї.
Перiодично проводити оцiнку запасiв на предмет наявностi пошкоджень, старiння, повiльною оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображувати у звiтi про сукупний дохiд. 
      Фiнансовi зобов'язання
Кредити банкiв 
Первiсно  кредити банкiв визнавати за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображати за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. 
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 
Забезпечення
Забезпечення  визнавати, коли товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто, бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.  
Виплати працiвникам
Визнавати короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Визнавати очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдпустку як забезпечення пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 
Пенсiйнi  зобов'язання. У вiдповiдностi до українського законодавства утримувати внески iз заробiтної плати працiвникiв до державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховувати як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, таки витрати вiдображати у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги якi надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена вiдповiдна заробiтна платня. 
 Доходи  та витрати
Доходи  та витрати визнавати за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображати в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначати, 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, визнавати у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. 
Витрати по позикам
Витрати по позикам, якi не є часткою фiнансового  iнструменту та не капiталiзуються  як частина собiвартостi активiв, визнавати як витрати перiоду. Капiталiзувати витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частину собiвартостi цього активу. Квалiфiкованими активами вважаються активи, створення яких потребує перiоду часу, довшого за  1 рiк.
Державнi субсидiї
 Державну субсидiю визнавати тiльки за умови отримання. Визнавати державнi субсидiї як цiльове фiнансування з одночасним збiльшенням iнших операцiйних доходiв у тих перiодах, що i вiдповiднi витрати, якi вони компенсують, на систематичнiй основi:
o Субсидiї, що компенсують витрати минулих перiодiв, визнавати повнiстю в перiодi їх надходження в якостi iнших операцiйних доходiв; 
o Субсидiї пов'язанi з активами, що амортизуються, визнавати iншими операцiйними доходами (або як зменшення витрат на амортизацiю - потрiбне обрати) протягом тих перiодiв, в яких нараховується амортизацiя цих активiв. 
Операцiї  з iноземною валютою
Операцiї  в iноземнiй валютi облiковувати в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в  iноземних валютах, перераховувати в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями визнавати в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.  
Умовнi  зобов'язання та активи
Пiдприємство  не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, незначна. Умовнi активи не визнавати. Стислу iнформацiю про умовний актив розкривати, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
4. Визначення форм звiтностi за МСФЗ

Комплект фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2012 рiк складений на формах Балансу,  Звiту про фiнансовi результати, Звiту про власний капiтал, Звiту про рух грошових коштiв, передбачених положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, та примiток до фiнансової звiтностi.

5. Прийняття нових стандартiв
При складаннi фiнансової звiтностi товариство застосовувало  новi i змiненi  стандарти i iнтерпретацiї , затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать  до його операцiй i якi набули чинностi на 31 грудня 2012 року, у тому МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". 

6. Розшифровка статей звiту про сукупнi прибутки та збитки за рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року (Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк)

 № рядка Звiту		 2012 р.	2011 р. 
                     035   	Чистий доход вiд реалiзацiї                                        

  Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї	 34289	21450
	Дохiд вiд реалiзацiї послуг	 740	880
	Дохiд вiд реалiзацiї товарiв	 2520	2
	Всього доходiв вiд реалiзацiї	 37549	22332
 		 	 
                   040	Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг)	 	 
	 Сировина та витратнi матерiали	 21583	13118
	 Витрати на персонал	 4514	3494
	 Амортизацiя	 74	119
	Змiни у залишках незавершеного	 	 
	      виробництва та готової продукцiї	 1275	-383
	Iншi	 1495	3128
	  Всього	 28941	19476
                       060	
Iншi доходи

  Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти	

 13370	

16166
	    Доходи вiд операцiйної оренди активiв	 405	390
	    Доходи вiд продажу оборотних активiв	463	
	    Доходи вiд списання кредиторської    
        заборгованостi, строк позовної давностi    якої       закiнчився	120	
	   Дохiд вiд курсової рiзницi  по валютних  
      Операцiях	1786	1141
	      Iншi доходи	 101	456
 	     Разом iнших доходiв	16245 	17742 
                      080	
Витрати на збут	 	 
	Витрати на транспорт	1214	1009
	Витрати на персонал	258	231
	     Iншi витрати	61	74
	Разом витрат на збут	1533	1314

                      070	Адмiнiстративнi витрати		
	  Витрати на персонал	1429	1241
	    Утримання основних засобiв	606	334
	    Витрати на охорону	300	300
	    Амортизацiя основних засобiв та 
        нематерiальних активiв	387	308
	    Iншi адмiнiстративнi витрати	1145	1421
	        Разом адмiнiстративних витрат	3867	3604
			
                      090	Iншi витрати		
	Збитки вiд реалiзацiї запасiв	 594	 
	      Собiвартiсть проданої iнвалюти	13220 	16043 
	Штрафи, пенi	 202	
	Витрати вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi	202 	230
	    Забезпечення на виплату пiльгових пенсiй	1206 	700
	     Збитки вiд курсових рiзниць	 1709	1338
	     Списання необоротних активi	 102	31
	    Витрати на дослiдження	30 	367
	    Iншi витрати	412 	453
	Разом iнших витрат	 17676	19162
                        120	Фiнансовi доходи та витрати	 	 
                         
	  Вiдсотки на депозитному рахунку в банку	 	2
	Всього процентнi доходи	 	2

                        140 	
Проценти по кредиту	153 	310 
 	Всього  фiнансових витрат	153	310

		 	 


7. Податок на прибуток (рядок 180 Звiту та  460 балансу)

Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод
                                                                                                                     (тис.грн)
	31.12.2012	31.12.2011
Прибуток до оподаткування	1624	-3759
Прибуток до оподаткування вiд припинення дiяльностi	0	0
  Всього прибуток до оподаткування	1624	     -3759
Податкова ставка	21	23%
Податок за встановленою податковою ставкою	341	0
Податковий вплив постiйних рiзниць	6	0
Витрати з податку на прибуток	347	
Поточнi витрати з податку на прибуток	36	0
Вiдстрочений податок на прибуток	311	0
Витрати з податку на прибуток	347	
в тому числi:		
витрати з податку на прибуток вiд дiяльностi, що триває	347	
(вiдшкодування) з податку на прибуток вiд припиненої дiял.		
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вiдшкодуванню:		
резерв сумнiвних боргiв		
забезпечення виплат персоналу	-94	-48
торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть		
державнi субсидiї		
довгострокова дебiторська заборгованiсть		
Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню	-94	-48
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають оподаткуванню		
Основнi засоби та нематерiальнi активи	-3677	-3410
Запаси	451	1517
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть		261
Iнвестицiї		
Короткостроковi позики		
		
Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають оподаткуванню	-3226	-1632
Чистi тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають оподаткуванню	-3320	-1680
Чистi вiдстроченi податковi зобов"язання (23, 21 %%)	697	386
		
Вiдстроченi податковi зобов"язання	31.12.2012	31.12.2011
На початок перiоду	386	0
Вiдстроченi витрати з податку	311	386
Податковий вплив змiн резерву переоцiнки		
 iнвестицiй наявних для продажу		
На кiнець перiоду	697	386

    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"язаннi з рiзними методами визнання доходiв та витрат, а також з балансовою вартiстю певних активiв. Постiйнi рiзницi в осноному пов"язанi з витратами на благодiйнiсть, штрафи.

8. Збитки вiд необоротних активiв, призначених для продажу.
Станом на 31.12.2012 року товариство не має необоротних активiв призначених для продажу

Розшифровка статей балансу

9. Нематерiальнi активи (рядок 010 Балансу)
Станом на 31 грудня 2012 року товариство має 8.0 тис. грн. нематерiальних активiв, що вiдповiдають критерiям визнання.. 

                        10. Основнi засоби (рядок 030 Балансу)
                                                                                                                                             (тис.грн)
За iсторичною вартiстю	Земельнi дiлянки
	Будiвлi	Споруди	Машини та обладнання	Транспорт	Офiсна технiка	Iнструменти	Iнвентар	Разом
Iсторична собiвартiсть на дату							 		
переходу на МСФЗ 01.01.2011	        0	   32322	    3711	      14194	       526 	   615 	       5795 	     625 	    57788
Надходження	      19	       14 	       12 	       51
			          21 	      10	        127
Перемiщення з незавершеного	 	 	 	 	 	 	 	 	
Будiвництва	 		 	 	 	 	 		
Перемiщення в iнвестицiйну	 	 	 	 	 	 	 	 	
 Нерухомiсть	 	 	 	 	 	 	 	 	
Вибуття	 	        8	       4 	        1406	        18 	174	       2861 	     166	     4637
31 грудня 2011 року	    19	 32328	  3719	       12839	  508	 441	       2955 	469	   53278
Надходження	 	 	 	           371	 	    72	          3 	       32 	       478
Перемiщення з незавершеного	 	 	 	 	 	 	 	 	
Будiвництва	 	 	 	 	 	 	 	 	
Вибуття	 	 	    514	         631 	 	 	 	       26 	     1171
31 грудня 2012 року	    19	  32328 	  2927 	     12579 	       508 	    513 	       2958 	     475 	    52307
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Накопичена амортизацiя	 	18053	2688	13921	220	545	       5718 	581	    41726
31 грудня 2010 року	 	 	 	 	 	 	 	 	
нарахована за 2011 рiк	 	537	92	    86	18	25	         22 	5	785
Вибуття	 	      2	      1 	       1388	       16 	   174	      2854 	     159	       4594
31 грудня 2011 року	 	18588	 2779	     12619	223	396	      2886 	 427	37918
нарахована за рiк	 	    537	     88 	           41	       18 	      26 	          10 	         3 	         723
Зменшення корисностi	 	 	 	 	 	 	 	 	
Вибуття	 	 	   707	         624 	 	 	 	      20	        1351
31 грудня 2012 року	 	 19125	  2158 	     12036 	       241 	   422 	      2896 	    410 	       37289
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
балансова вартiсть	 	 	 	 	 	 	 	 	
31 грудня 2011 року	 19	13740 	  940	   220 	    285 	   45 	     69	    42             	     15360
31 грудня 2012 року	 19	 13203 	  769 	   543 	    267 	   91 	     62 	     65 	     15018
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

 
Станом на 31 грудня 2012  та 2011 рокiв у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби становлять 15 784 тис.грн та  15333 тис.грн вiдповiдно.

11.Довгострокова дебiторська заборгованiсть (рядок 050 Балансу)
 Станом на 31 грудня 2012 року у товариства не числиться довгострокова дебiторська заборгованiсть, а станом на 31 грудня 2011 року числилась в розмiрi  2018 тис.грн. Це надана безпроцентна поворотна фiнансова допомога , якої 1975 тис.грн повернута в звiтному перiодi, решта списана на витрати як безнадiйна заборгованiсть.

12. Iнвестицiйна нерухомiсть (рядок 055 Балансу)
         
    Станом на 31 грудня 2012 року в товариствi числиться 1110 тис.грн iнвестицiйної нерухомостi,  на 31 грудня 2011 року 1156тис.грн вiдповiдно. До iнвестицiйної нерухомостi включено вартiсть будiвель, що здаються в оренду.

13. Запаси. (рядок 100 Балансу) 
                                                                                     (тис.грн)
Найменування запасiв	31 грудня 2012р	31 грудня 2011 року
Сировина i матерiали	4078	2763
Паливо	8	9
Тара i тарнi матерiали	1	1
Будiвельнi матерiали	139	0
Запаснi частини	0	0
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети	266	119
                Разом запасiв.	4492	2892
 
     Вартiсть запасiв в фiнансовiй звiтностi вiдображена по iсторичнiй собiвартостi.
Станом на 31 грудня 2012  та 31 грудня 2011 рокiв товариство визнало знецiнення запасiв в сумi 451 тис.грн та  1517 тис.грн вiдповiдно.

14. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть (рядок 160, 210 Балансу)
                                                                                              (тис.грн)
	31 грудня 2012 р	31 грудня 2011 р
Строка 160 Балансу		
Торговельна дебiторська заборгованiсть	8444	5008
Резерв сумнiвних боргiв	0	229
Чиста реалiзацiйна вартiсть	8444	4779

Строка 210 Балансу		
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	1081	1217
Резерв сумнiвних боргiв	-31	-31
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	1050	1186

Дебiторська заборгованiсть товариства не має забезпечення.



Аналiз простроченої, але  не  знецiненої дебiторської заборгованостi, представлено наступним чином.
                                                                                       
                                                                                                         (тис.грн)
	31 грудня 2012 р	31 грудня 2011 р
До 30 днiв
	  1153	 490
3-60 днiв	  300	    443
60-90 днiв	  1795	    0
90-120 днiв	       0	    882
Бiльше 120 днiв	    5196	   2964
Разом	   8444	    4779

Станом на 31 грудня   2011 рокiв торговельна дебiторська заборгованiсть  номiнальною вартiстю 229 тис.грн була знецiнена на iндивiдуальнiй основi.

                                                                                (тис.грн)
	31 грудня 2012 р	31 грудня 2011 р
Корпорацiя "Генерацiя-Україна"	  0	229.0
Разом:	   0  	 229,0


15. Грошовi кошти (рядок 230, 240 Балансу)
                                                                                               (тис.грн)

	31 грудня 2012 р
	31 грудня 2011 р

Каса та рахунки в банках, грн.	292	325
Рахунки в банках, дол.	5236	943
Рахунки в банках, євро	0	0
Разом грошових коштiв	5528	1268


16.Статутний капiтал (рядок  300 Балансу)
Станом на 31 грудня 2012 року зареєстрований та сплачений статутний капiтал складається з 2315424 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн.
На звiтну дату статутний капiтал становить 579 тис.грн.


 17. Iншi довгостроковi зобов"язання (рядок 470 Балансу)

До iнших довгострокових зобов"язань належить кредит з нарахованими процентами  отриманий вiд нерезидента i повернутий в звiтному перiодi. 

Розрахунок вiдстрочених податкових зобов"язань наведено в роздiлi 7 даних примiток(рядок  460 Балансу)

 



18. Короткостроковi забезпечення (рядок 410 балансу)
До короткострокових забезпечень включенi витрати на доставку пiльгових пенсiй в 2012 роцi 1000 тис.грн, i 700 тис.грн в 2011 роцi. Фактичну виплачено пiльгових пенсiй в 2012 роцi 906 тис.грн..

19.Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть (рядок 530-580 Балансу)
                                                                                                     (тис.грн)
	31.12. 2012 р	31.12 2011 р
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	319	405
Поточнi зобов"язання по розрахунках з бюджетом	0	0
Поточнi зобов"язання за розрахунками зi страхування	252	151
Поточнi зобов"язання за розрахунками з оплати працi	480	374
Поточнi зобов"язання за розрахунками iз          
     внутрiшнiх розрахункiв	0	0
Векселi виданi
	0	0
Аванси отриманнi	14889	6356
Разом	15940	7286


20. Умовнi зобов"язання

Судовi позови. Проти товариства немає поданих судових позовiв. Керiвництво товариства вважає, що  товариство не понесе iстотних збиткiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювались.
Оподаткування. Внаслiдок наявностi  в українському комерцiйному законодавствi. I податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачень, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, заснована 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 всi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатись вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
Економiчне середовище. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України, значна частина виробленої продукцiї експортується в Росiю. Закони та нормативнi акти, якi впливають на економiчне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватись. 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 зi строком погашення. Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.

Знецiнення нацiональної валюти. Нацiональна валюта - українська гривня ("грн.") знецiнилася у порiвняннi з основними свiтовими валютами. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються Нацiональним банком України, для  грн../долар США та грн./Євро зросли з 798,98 грн за 100 дол. США на 01 сiчня 2012 року  до 799,30 грн за 100 дол. США станом на 31 грудня 2012 року, з 1029.81 грн за 100 євро на початок до 1053.7172 грн за 100 євро на кiнець 2012 року.

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв. Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в економiцi України, а також як результат  економiчної нестабiльностi, що склалася на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансової вартостi 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, додатковий резерв пiд фiнансовi активи не сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявної iнформацiї та обставин.

21. Розкриття iнформацiї про пов"язанi сторони. До пов"язаних сторiн або операцiй з пов"язаними сторонами належать:
 -пiдприємства,  якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством;
- пiдприємством:
асоцiйованi компанiї;
спiльнi пiдприємства, у яких товариство є контролюючим учасником;
члени провiдного управлiнського персоналу товариства;
близькi родичi особи, зазначеної  в а) або г);
компанiї, що контролюють товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у товариства;
програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв товариства або будь-якого iншого суб"єкта господарювання, який є пов"язаною стороною товариства.
                                                                                            (тис.грн)
	2012 рiк	2011 рiк
	Операцiї з пов"язаними
сторонами	Всього	Операцiї з пов"язаними сторонами	Всього
Реалiзацiя	25790	37549	13106	22332
Придбання сировини та метерiалiв	213	23429	537	14221
Торговельна дебiторська заборгованiсть	8179	8444	4779	4779
Торговельна кредиторська заборгованiсть	139	319	320	405
Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу	-	-	-	-
Короткостроковi виплати працiвникам	-	-	-	-
Аванси отриманi	7298	14889	2717	6356


22. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками. Основнi фiнансовi iнструменти товариства включають торговельну кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити, цiннi папери. Основною цiлю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй товариства. Також товариство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торговельна дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти.
Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик.
Полiтика управлiння ризиками включає наступне.
Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов"язаного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, ризик пов"язаний з можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту. 
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. Iнформацiя  щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов"язаннями товариства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином.
                                                                                                                  (тис.грн)
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року
	До 1 мiсяця	Вiд 1 до 3 мiсяцiв
	Вiд 3 мiсяцiв до 1 року
	Вiд 1 ло 5 рокiв
	Бiльше 5 рокiв
	Всього

Iншi довгостроковi зобов"язання	-	-	-	-	-	-
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть	732	319	14889	-	-	15940
  Всього:	732	319	14889	-	-	15940


Рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року						
Iншi довгостроковi зобов"язання	-	-	-	2809	-	2809
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть	525	405	6356	-	-	7286
 Всього:	525	405	6356	2809	-	10095


Валютний ризик. Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Товариство контролює валютний ризик шляхом управлiння валютною позицiєю.


23.Управлiння капiталом.   
Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таки 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 товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.







24. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв.
                                                                                                                   (тис.грн)

	Балансова вартiсть	Справедоива вартiсть
	2012 р	2011 р	2012 р	2011 р
Фiнансовi активи				
Торговельна дебiторська заборгованiсть
	8444	4779	8444	4779
Грошовi кошти та їх еквiваленти	5528	1268	5528	1268

Торговельна кредиторська заборгованiсть	15940	7286	15940	7286


  Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.


25. Звiтнiсть за сегментами.
Товариство має три основних сегменти: виробництво та реалiзацiя котельного обладнання, продаж виробничих запасiв, надання послуг послуг .  Сегмент "iншi" включає надання послуг фiзичним особам та iншi послуги.      

Операцiйнi сегменти за 2012 рiк.                                 (тис.грн)
	Виробництво i реалiзацiя котлiв	Реалiзацiя товарiв	Послуги 	Iншi доходи	Виключення та коригування	Данi за перiод, що закiнчився 31.12.2012 року
1	2	3	4	5	6	7
Дохiд вiд реалiзацiї	34289	252 	740			37549
Iншi доходи				2431		2431
Всього зовнiшнi доходи	34289	252	740	2431		39980
1	2	3	4	5	6	7
Доходи
вiд iнших сегментiв	0	0	0	0	0	0
Дохiд, всього 	34289	252	740	2431	0	39980
Прибуток до оподаткування	1624	0	0	0	0	0
Амортизацiя	-769	0	0	0	0	-769
Iншi суттєвi не грошовi статтi:
Збитки вiд зменшення корисностi активiв	-451	0	0	0	0	-451
Формування резерву пiд дебiторську заборгованiсть	-31	0	0	0	0	-31
Зменшення корисностi необоротних активiв	0	0	0	0	0	0
Сегментнi активи	24580	0	0	0		24580
Капiтальнi видатки	478	0	0	0	0	478
Активи, всього	40958	0	0	0	0	40958
Сегментнi зобов"язання	15940	0	0	0	0	15940
    
       Прибуток сегментiв до оподаткування не включає (виняток) iншi доходи, збитки вiд курсових рiзниць, штрафи та iншi витрати.
    Активи сегменту включають торговельну дебiторську заборгованiсть, основнi засоби, i не включають iншу дебiторську заборгованiсть, яка контролюється на рiвнi товариства в цiлому.
    Сегментнi зобов"язання включають торговельну кредиторську заборгованiсть та короткостроковi зобов"язання, i не включають iншу кредиторську заборгованiсть, якi контролюються на рiвнi товариства в цiлому.

Операцiйнi сегменти за 2011 рiк. (тис.грн)
	Виробництво i реалiзацiя котлiв	Реалiзацiя товарiв	Послуги 	Iншi доходи	Виключення та коригування	Данi за перiод, що закiнчився 31.12.2011 року
Дохiд вiд реалiзацiї	21450	2 	880			22332
Iншi доходи				1699		1699
Всього зовнiшнi доходи	21450	2	880	1699		24031
Доходи
вiд iнших сегментiв	0	0	0	0	0	0
Дохiд, всього 	21450	2	880	1699	0	24031
Прибуток до оподаткування	-3759					
Амортизацiя	-832	0	0	0	0	-832
Iншi суттєвi не грошовi статтi:
Збитки вiд зменшення корисностi активiв	-1517	0	0	0	0	-1517
Формування резерву пiд дебiторську заборгованiсть	-261	0	0	0	0	-261
Зменшення корисностi необоротних активiв	0	0	0	0	0	0
Сегментнi активи
	21295	0	0	0		21295
Капiтальнi видатки
	127	0	0	0	0	127
Активи, всього	33225	0	0	0	0	33225
Сегментнi зобов"язання	7986	0	0	0	0	7986
      Прибуток сегментiв до оподаткування не включає (вийняток) iншi доходи, збитки вiд курсових рiзниць, штрафи та iншi витрати.
    Активи сегменту включають торговельну дебiторську заборгованiсть, основнi засоби, i не включають iншу дебiторську заборгованiсть, яка контролюється на рiвнi товариства в цiлому.
    Сегментнi зобов"язання включають торговельну кредиторську заборгованiсть та короткостроковi зобов"язання, i не включають iншу кредиторську заборгованiсть, якi контролюються на рiвнi товариства в цiлому.


Географiчнi сегменти  (тис.грн)



	Україна	Росiя	Разом за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р

Всього зовнiшнi доходи	26111
	13869
	39980


Сегментнi непоточнi активи	
16136	
0	
16136
			Разом за рiк, що закiнчився 31.12.2011 р


Всього зовнiшнi доходи	10613
	
13418	24031


Сегментнi непоточнi активи	
16516	
0	
16516

 Для цiлей цiєї таблицi непоточнi активи включають нематерiальнi активи, основнi засоби, iнвестицiйну нерухомiсть.

26. Подiї пiсля балансу.

Пiсля дати балансу у Товариства не вiдбувались нетиповi господарськi операцiї.


Голова правлiння ПАТ "Монастирищенський ордена
Трудового Червоного прапора машинобудiвний завод"                        Нiконов Е.В.

Головний бухгалтер                                                                                    Мукоїд А.П.


  "__"___________________2013 року
м.Монастирище































Баланс 	на 31 грудня						
						тис. грн.		
 	 	 	 	 	 	Примiтки	 	 
 	 	 	 	 	 	 	2011	2012
Активи					 	 	 	 
Нематерiальнi активи	 	 	 	9	0	8
Основнi засоби				 	10	15360	15018
Довгострокова дебiторська заборгованiсть	 	11	2018	 0
Вiдстроченi податковi активи		 	 	0	 
Iнвестицiйна нерухомiсть	 	 	 	12	1156	1110 
Запаси	 	 	 	 	 	13	4262	7136
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть	14	4779	8444
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом	 	3196	2664
Iншi активи				 	14	1186	1050
Грошовi кошти та їх еквiваленти	 	 	15	1268	5528
         Разом активiв			 	 	33225	40958
Власний капiтал та зобов"язання		 	 	 	 
Власний капiтал	 	 	 	 	 	 	 
Статутний капiтал			 	16	579	579
Нерозподiлений прибуток /накопиченi збитки	 	 	21465	22742
   Разом капiталу	 	 	 	 	 	22044	23321
Непоточнi зобов"язання			 	 	 	 
Вiдстроченi податковi зобов"язання	 	 	 	386	697
Доходи майбутнiх перiодiв			 	 	 	 
Iншi довгостроковi зобов"язання	 	 	17	2809	0
Разом непоточних зобов2язань	 зобов"язань		 	 	3195	697
Поточнi зобов"язання			 	 	 	 
Короткостроковi забезпечення	 	 	18	700	1000
Короткостроковi позики			 	 	 	 
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов"язаннями	 	 	 
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть	19	7286	15940
Iншi зобов"язання	 	 	 	 	 	 	 
    Всьог зобов"язань			 	 	7986	17637
Разом власний капiтал та зобов"язання	 	 	33225	40958











		Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 
					тис.грн			
 	 	 	 	 	 	 	2012	2011
Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi    		 	 
Надходження грошових коштiв вiд клiєнтiв	 	 	50296	46113
Грошовi кошти, сплаченi постачальникам та працiвникам	-40861	-41994
Грошовi кошт, генерованi вiд операцiй	 	 	-578	-465
Вiдсотки сплаченi						 	2
Податки на прибуток. сплаченi	 	 	 	-4601	-3540
  Чистi грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi		4256	116
Грошовi потоки вiд iнвестицiйної дiяльностi	 	 	 
Придбання дочiрнього пiдприємства, за вирахуванням		 	 
придбаних грошових коштiв	 	 	 	 	 
Придбання основних засобiв				-480	 
Надходження вiд продажу обладнання	 	 	3381	 
Вiдсотки одержанi					 	 
Дивiденди одержанi	 	 	 	 	 	 
        Чистi грошовi кошти, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi	2901	 
Грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi	 	 	 	 
Надходження вiд випуску акцiонерного капiталу		 	 
Надходження вiд довгострокових позик	 	 	-2897	-13
Сплата зобов"язань за фiнансовою орендою			 	 
Дивiденди сплаченi	 	 	 	 	 	 
        Чистi грошовi кошти, використанi у фiнансовiй дiяльностi	-2897	-13
Чисте збiльшення грошових коштiв та їх еквiвалентiв	4260	103
Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду	1268	1165
Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду	 	5528	1268
								























Звiт про змiни у капiталi за рiк	
				
		тис.грн.		
 	Статутний	Емiсiйний	Нерозпо	Власний
 	капiтал	дохiд	дiлений	капiтал
 	 	 	прибуток	 
Залишок на 31 грудня 2010 року	579		25610	26189
Усього сукупний прибуток за рiк	 	 	-4145	-4145
 	 		 	 
Залишок на 31 грудня 2011 року	579	 	21465	22044
усього сукупного прибутку за рiк	 		1277	 
 	 	 	 	 
Залишок на 31 грудня 2012 року	579	 	22742	23321
				












 
		Звiт про сукупнi прибутки та збитки за рiк який закiнчився 31 грудня 			
								тис.грн.			
 	 	 	 	 	 	 	 	 	Примiтки	2012	2011
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї(робiт, послуг)				 	6,1	37549	22332
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг)	 	 	 	6,2	28941	19476
Валовий прибуток						 	 	8608	2856
Iншi доходи	 	 	 	 	 	 	 	6,3	16245	17742
Витрати на збут							 	6,4	1533	1314
Адмiнiстративнi витрати	 	 	 	 	 	 	6,5	3867	3604
Iншi витрати							 	6,6	17676	19131
Фiнансовi доходи	 	 	 	 	 	 	 	6,7	 	2
Фiнансовi витрати						 	6,7	153	310
Прибуток до оподаткування	 	 	 	 	 	 	1624	3759
Витрати з податку на прибуток					 	 	347	386
Прибуток вiд дiяльностi, що триває	 	 	 	 	 	 	1277	-4145
Прибуток/ збиток вiд припинення дiяльностi				 	 	 	 
Прибуток за рiк	 	 	 	 	 	 	 	 	1277	-4145
Iншi сукупнi прибутки						 	 	 	 
Переоцiнка iнвестицiй, доступних до продажу	 	 	 	 	 	 	 
Переоцiнка основних засобiв					 	 	 	 
Податок на прибуток, пов"язаний з компонентами iншого сукупного прибутку	 	 	 
Iнший сукупний прибуток за рiк, за вирахуванням податкiв		 	 	 	 
 Разом сукупний прибуток / збиток за рiк	 	 	 	 	 	1277	-4145
Прибуток на акцiю (у грн.) базисний та розбавлений	 	 	 	 	 	 
						


Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація 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
ПАТ "Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудiвний завод" являється одним з найбiльших виробникiв i постачальникiв  котельного обладнання на Українi. Пiдприємство випускає водогрiйнi котли серiї КСВ,водогрiйнi котли КВГ-0,7-90-70;КВТ-0,5-90-70, паровi котли  Е-0,4-0,9;Е-1,0-0,9; Е-1,6-0,9;Е-2,5-0,9;паровi котли серiї МЗК;ДЕ;МЕ; барабани , камери i трубнi системи котлiв ДКВР, воздухопiдiгрiвачi ВПТТ-65Гдля Е-1,0-0,9Г i ВПТТ-156Г для Е-2,5-0,9Г; водопiдготовки ВПУ-1,0К;ВПУ-2,5; ВПУ-5,0. Продукцiя заводу використовується  у всiх сферах господарства  де  потрiбнi пар i тепло: в сiльському господарствi, на шахтах, при теплопостачаннi об"єктiв ЖКГ. Продукцiя пiдприємства по якостi i технiчним характеристикам  складає гiдну конкуренцiю на  ринку котельного обладнання не уступає  росiйським i зарубiжним аналогам.
В склад заводу входить СПКТБ котломаш-базова органiзацiя України, яка займається  розрахунками , проектуванням, розробкою i видачею експертних заключень на котельне обладнання, при СПКТБ працює дослiдно-випробувальна теплотехнiчна лабораторiя заводу, яка атестована  в вiдповiдностi  з  умовами сертифiкацiї УкрСЕПРО i  признана технiчно компетентною для  проведення  сертифiкацiйних випробувань.
СПКТБ котломаш  видає дозволи i техдокументацiю на реконструкцiю парових котлiв: перевiд на водогрiйний  режим та другi види пального, проводить роботи по модернiзацiї, монтажу  енергозберiгаючих систем, контрольно-вимiрювальних приладiв i допомiжного обладнання.
Крiм обладнання власного виробництва нашi спецiалiсти  можуть запропонувати  комплекснi рiшення i iндивiдуальнi  проекти на  базi котельного обладнання ведучих росiйських i зарубiжних виробникiв.
В своїй дiяльностi  ми робимо   ставки  на   довгостроковi  взаємовигiднi вiдносини з нашими замовниками, пропонуючи  їм широкий вибiр випускаючого обладнання, ефективне  проектно-технiчне рiшення i новi технологiї для тепло енергопостачання об"єктiв i пiдприємств.
Основними  покупцями  продукцiї пiдприємства є  ТОВ "Генерацiя" - Росiя, Польща. 
Не стабiльнiсть в Державi, великi темпи росту iнфляцiї,  збiльшення ланцюга посередникiв вiд  виробника до покупця, все це впливає на  фiнансово-економiчнi фактори  дiяльностi пiдприємства.
Основними постачальниками сировини є ТОВ "Iнкомтех-Сервiс", "Iнагротранс","Мега-Трецд","Українська гiрничо- металургiйна компанiя"
Максимальна  кiлькiсть збуту припадає на лiто-осiнь(перiод пiдготовки до зими), мiнiмальна на зимовий i весняний перiод. 
Найбiльш впливовими конкурентами  з основної продукцiї є "63 котельно-зварювальний завод" м.Iвано-Франкiвськ, ТОВ "Енергетик" м. Монастирище Черкаська обл., ВАТ"Беленергомаш" Росiя.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За минулих п"ять рокiв  нiяких значних капiталовкладень  не було.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Залишкова вартiсть основних засобiв  на кiнець року становить 15018 тис.грн., пiдприємство працює лише на власних основних засобах, ступiнь використання обладнання 82%.
Пiдприємство займає  21,03 га землi, всi ОЗ знаходяться на територiї пiдприємства  i утримуються  ,пiддержуються в належному станi  за власнi кошти.власними силами.
Планiв по капiтальному будiвництву на даний момент немає,  оновлення обладнання  проходить поступово  i залежить вiд фiнансового стану пiдприємства.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Наше пiдприємство в основному працює  на експорт, та неурегульоване законодавство по бюджетному вiдшкодування ПДВ негативно впливає на роботу та розвиток заводу.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафнi санкцiї товариство сплатило в 2012р. - 0,2 тис.грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Орiєнтацiя на повне самофiнансування, в деякiй мiрi на короткостроковi кредити  банку,  та по предоплатах клiєнтiв.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець 2012 р. укладено договорiв на суму 6200 тис.грн.

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)
Розширення маркетингових  дослiджень з метою виходу  на новi ринки збуту,  тiсна  спiвпраця з iснуючими клiєнтами, рекламнi компанiї  по Українi та за кордоном .

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Витрати на дослiдження та розробку котлiв становлять 70,4 тис.грн. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ у Товариствi за звiтний перiод не виникало. 

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
Iнформацiя про фiнансово-господарську дiяльнiсть публiкується емiтентом в друкованих виданнях.
Привiлейованих акцiй та облiгацiй немає. Емiтентом власнi цiннi папери не викуповувались. Довгострокових зобов'язань не було.
До асоцiацiй, корпорацiй, консорцiумiв, концернiв та iнших об'єднань ПАТ не входить. Процентнi, безпроцентнi, дисконтнi облiгацiї пiдприємством не випускались. Рiшення про випуск цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, не приймалось. Протягом звiтного перiоду iстотних факторiв у дiяльностi пiдприємства не трапилось.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн.)
Орендовані основні засоби (тис. грн.)
Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
15 360
15 018
0
0
15 360
15 018
  будівлі та споруди
14 699
13 991
0
0
14 699
13 991
  машини та обладнання
220
543
0
0
220
543
  транспортні засоби
285
267
0
0
285
267
  інші
156
217
0
0
156
217
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
15 360
15 018
0
0
15 360
15 018
Опис
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 52307 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 15018 тис.грн. Ступiнь зносу складає 37289 тис.грн. або 71,29%. Ступiнь використання основних засобiв - 85.0%. Пiдприємство працює на власних основних засобах, орендованих основних засобiв на пiдприємствi немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
22 044
23 321
Статутний капітал (тис.грн.)
579
579
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
579
579
Опис
В основу розрахунку покладено рiшення  ДКЦПФР вiд 01.12.05р. № 688, зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 16.12.05р. за № 1514/11794 <Про затвердження змiн та доповнень до положення про надання регулярної iнформацiї вiдкритими акцiонерними товариствами та пiдприємствами -емiтентами облiгацiй> та методичнi рекомендацiї, щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Держкомiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04.№ 485. Чистi активи визначаються як рiзниця мiж сумою активiв i власного капiталу товариства та його пасивами на звiтну дату. Вартiсть чистих активiв на початок року становила 22044,0 тис.грн, а на кiнець - 23321,0 тис.грн.при незмiнному протягом року статутному капiталi - 579.0 тис.грн. Вартiсть чистих активiв  значно бiльша статутного капiталу,  тому вiдповiдає вимогам чинного законозавства (п.3 ст.155 ЦК України)
Висновок
Вартiсть чистих активiв товариства на початок року становила 22044,0 тис.грн, на кiнець 2012 року  23321,0 тис.грн, що повнiстю  вiдповiдає вимогам чинного законодавства (п.3 ст.155 ЦК України).

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн.)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
0
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
16 637
X
X
Усього зобов'язань
X
16 637
X
X
Опис
Станом на 31 грудня 2012 року у товариства не числиться довгострокова дебiторська заборгованiсть, а станом на 31 грудня 2011 року числилась в розмiрi  2018 тис.грн. Це надана безпроцентна поворотна фiнансова допомога , якої 1975 тис.грн повернута в звiтному перiодi, решта списана на витрати як безнадiйна заборгованiсть.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин
Вид інформації
1
2
3
27.03.2012
10.04.2012
Відомості про проведення загальних зборів
28.04.2012
03.05.2012
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
2012
1
0
2
2011
1
0
3
2010
1
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Так
Ні
Реєстраційна комісія
X

Акціонери

X
Реєстратор

X
Депозитарій

X
Інше (запишіть)
Правлiння i реєстрацiйна комiсiя, призначена правлiнням здiйснювала реєстрацiю акцiонерiв для участi на останнiх загальних зборах.

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (запишіть)
Iншого немає.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Внесення змін до статуту товариства

X
Прийняття рішення про зміну типу товариства

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X
Інше (запишіть)
Iншого немає.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради
2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
4
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  8

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Стратегічного планування

X
Аудиторський

X
З питань призначень і винагород

X
Інвестиційний

X
Інше (запишіть)
Iншого немає.
Інше (запишіть)
Iншого немає.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
Iншого немає.

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)
Iншого немає.
X


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X
Інше (запишіть)
Iншого немає.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  4

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів
Засідання наглядової ради
Засідання правління
Члени правління (директор)
так
ні
так
Загальний відділ
так
так
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
ні
так
ні
Юридичний відділ (юрист)
ні
ні
ні
Секретар правління
ні
ні
ні
Секретар загальних зборів
ні
ні
ні
Секретар наглядової ради
ні
ні
ні
Корпоративний секретар
ні
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
ні
ні
ні
Інше (запишіть)
Iншого немає.
ні
ні
ні

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?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
ні
так
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови правління
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання членів правління
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління
так
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління
ні
так
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження аудитора
ні
ні
так
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
так
ні
ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган (правління)
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію
X

Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Iншого немає.

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

Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
ні
так
так
ні
ні
Інформація про склад органів управління товариства
ні
так
так
так
ні
Статут та внутрішні документи
ні
ні
так
ні
ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
ні
ні
так
ні
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
так
ні
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X

Наглядова рада
X

Правління або директор

X
Інше (запишіть)
Iншого немає.

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

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 (запишіть)
Iншого немає.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так
Ні
Ревізійна комісія
X

Наглядова рада

X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
Стороння компанія або сторонній консультант

X
Перевірки не проводились

X
Інше (запишіть)
Iншого немає.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (запишіть)
Iншого немає.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так
Ні
Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
Інше (запишіть)
Iншого немає.
X


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

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
X
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились


Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи

X
Не задовольняли умови договору з особою

X
Особу змінено на вимогу:


акціонерів

X
суду

X
Інше (запишіть)
Товариство в звiтному перiодi не змiнювало особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Iншого немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iншого немає.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
Iншого немає.

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
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 зміну їх складу за рік
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
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
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію щодо результатів 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
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
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
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
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)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
	загальний стаж аудиторської діяльності
	кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
	перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
	випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
	ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
	стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
	наявність механізму розгляду скарг
	прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
	стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
	наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

КОДИ
Дата
01.01.2013
Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "
за ЄДРПОУ
00255289
Територія
Черкаська область, м.Монастирище
за КОАТУУ
7123410100
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Орган державного управління

за СПОДУ

Вид економічної діяльності
Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
за КВЕД
25.30
Середня кількість працівників (1): 228
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 19100, Україна, Черкаська обл., Монастирищенський р-н, м. Монастирище, вул. Ленiна, 122
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
на 31.12.2012 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Нематеріальні активи:



    залишкова вартість
010
0
8
    первісна вартість
011
0
8
    накопичена амортизація
012
( 0 )
( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції
020
0
0
Основні засоби:



    залишкова вартість
030
15 360
15 018
    первісна вартість
031
53 278
52 307
    знос
032
( 37 918 )
( 37 289 )
Довгострокові біологічні активи:



    справедлива (залишкова) вартість
035
0
0
    первісна вартість
036
0
0
    накопичена амортизація
037
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040
0
0
    інші фінансові інвестиції
045
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
050
2 018
0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
055
1 156
1 110
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
056
2 785
2 785
Знос інвестиційної нерухомості
057
( 1 629 )
( 1 675 )
Відстрочені податкові активи
060
0
0
Гудвіл
065
0
0
Інші необоротні активи
070
0
0
Гудвіл при консолідації
075
0
0
Усього за розділом I
080
18 534
16 136
II. Оборотні активи



Виробничі запаси
100
2 892
4 492
Поточні біологічні активи
110
0
0
Незавершене виробництво
120
734
1 547
Готова продукція
130
622
1 084
Товари
140
14
13
Векселі одержані
150
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:



    чиста реалізаційна вартість
160
4 779
8 444
    первісна вартість
161
5 008
8 444
    резерв сумнівних боргів
162
( 229 )
( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:



    за бюджетом
170
3 196
2 664
    за виданими авансами
180
0
0
    з нарахованих доходів
190
0
0
    із внутрішніх розрахунків
200
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
210
1 186
1 050
Поточні фінансові інвестиції
220
0
0
Грошові кошти та їх еквіваленти:



    в національній валюті
230
325
292
    у тому числі в касі
231
0
0
    в іноземній валюті
240
943
5 236
Інші оборотні активи
250
0
0
Усього за розділом II
260
14 691
24 822
III. Витрати майбутніх періодів
270
0
0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
275
0
0
Баланс
280
33 225
40 958

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Статутний капітал
300
579
579
Пайовий капітал
310
0
0
Додатковий вкладений капітал
320
0
0
Інший додатковий капітал
330
0
0
Резервний капітал
340
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350
21 465
22 742
Неоплачений капітал
360
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
370
( 0 )
( 0 )
Накопичена курсова різниця
375
0
0
Усього за розділом I
380
22 044
23 321
Частка меншості
385
0
0
II. Забезпечення таких витрат і платежів



Забезпечення виплат персоналу
400
0
0
Інші забезпечення
410
700
1 000
Сума страхових резервів
415
0
0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
416
0
0
Цільове фінансування  (2)
420
0
0
Усього за розділом II
430
700
1 000
ІІІ. Довгострокові зобов'язання



Довгострокові кредити банків
440
0
0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
450
0
0
Відстрочені податкові зобов’язання
460
386
697
Інші довгострокові зобов’язання
470
2 809
0
Усього за розділом ІІІ
480
3 195
697
IV. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
500
0
0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
510
0
0
Векселі видані
520
0
0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
405
319
Поточні зобов’язання за розрахунками:



    з одержаних авансів
540
6 356
14 889
    з бюджетом
550
0
0
    з позабюджетних платежів
560
0
0
    зі страхування
570
151
252
    з оплати праці
580
374
480
    з учасниками
590
0
0
    із внутрішніх розрахунків
600
0
0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
605
0
0
Інші поточні зобов'язання
610
0
0
Усього за розділом IV
620
7 286
15 940
V. Доходи майбутніх періодів
630
0
0
Баланс
640
33 225
40 958
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги
(421)
0
Примітки: Вартiсть  активiв товариства на 31 грудня 2011 року становила 33225 тис.грн, на 31 грудня 2012 року - 40958 тис.грн. 
Станом на 31 грудня 2012 року товариство має 8.0 тис. грн. нематерiальних активiв, що вiдповiдають критерiям визнання. 
Станом на 31 грудня 2012  та 2011 рокiв у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби становлять 15 784 тис.грн та  15333 тис.грн вiдповiдно. Станом на 31 грудня 2012 року у товариства не числиться довгострокова дебiторська заборгованiсть, а станом на 31 грудня 2011 року числилась в розмiрi  2018 тис.грн. Це надана безпроцентна поворотна фiнансова допомога , якої 1975 тис.грн повернута в звiтному перiодi, решта списана на витрати як безнадiйна заборгованiсть.
Станом на 31 грудня 2012 року в товариствi числиться 1110 тис.грн iнвестицiйної нерухомостi,  на 31 грудня 2011 року 1156тис.грн вiдповiдно. До iнвестицiйної нерухомостi включено вартiсть будiвель, що здаються в оренду.
Станом на 31 грудня 2012  та 31 грудня 2011 рокiв товариство визнало знецiнення запасiв в сумi 451 тис.грн та  1517 тис.грн вiдповiдно.
Станом на 31 грудня   2011 рокiв торговельна дебiторська заборгованiсть  номiнальною вартiстю 229 тис.грн була знецiнена на iндивiдуальнiй основi.
До короткострокових забезпечень включенi витрати на доставку пiльгових пенсiй в 2012 роцi 1000 тис.грн, i 700 тис.грн в 2011 роцi. Фактичну виплачено пiльгових пенсiй в 2012 роцi 906 тис.грн..

Керівник				Нiконов Едуард Валерiйович

Головний бухгалтер			Мукоїд Антонiна Павлiвна
КОДИ
Дата
01.01.2013
Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "
за ЄДРПОУ
00255289
Територія
Черкаська область, м.Монастирище
за КОАТУУ
7123410100
Орган державного управління
 
за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
за КВЕД
25.30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис.грн.
Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Форма №2
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
42 290
24 076
Податок на додану вартість
015
( 4 741 )
( 1 744 )
Акцизний збір
020
( 0 )
( 0 )

025
( 0 )
( 0 )
Інші вирахування з доходу
030
( 0 )
( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
035
37 549
22 332
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
040
( 28 941 )
( 19 476 )
Валовий прибуток:
   прибуток
050
8 608
2 856
   збиток
055
( 0 )
( 0 )
Інші операційні доходи
060
16 245
17 742
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
061
0
0
Адміністративні витрати
070
( 3 867 )
( 3 604 )
Витрати на збут
080
( 1 533 )
( 1 314 )
Інші операційні витрати
090
( 17 676 )
( 19 131 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
091
( 0 )
( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
   прибуток
100
1 777
0
    збиток
105
( 0 )
( 3 451 )
Доход від участі в капіталі
110
0
0
Інші фінансові доходи
120
0
2
Інші доходи (1)
130
0
0
Фінансові витрати
140
( 153 )
( 310 )
Втрати від участі в капіталі
150
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
160
( 0 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
165
0
0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
   прибуток
170
1 624
0
    збиток
175
( 0 )
( 3 759 )
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності
176
0
0
    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  припинення діяльності
177
( 0 )
( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180 
( 347 )
( 386 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185 
0
0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
   прибуток
190
1 277
0
    збиток
195
( 0 )
( 4 145 )
Надзвичайні:
   доходи
200
0
0
    витрати
205
( 0 )
( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку
210
( 0 )
( 0 )
Частка меншості
215
0
0
Чистий:
   прибуток
220
1 277
0
    збиток
225
( 0 )
( 4 145 )
Забезпечення матеріального заохочення
226
0
0
(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою
(131)
0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Матеріальні затрати
230
23 788
16 085
Витрати на оплату праці
240
6 700
5 023
Відрахування на соціальні заходи
250
2 553
1 934
Амортизація
260
815
877
Інші операційні витрати
270
4 941
3 563
Разом
280
38 797
27 482
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За попередній період
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
300
2315424
2315424
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
2315424
2315424
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
320
0,55125
-1,79017
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
330
0,55152
-1,79017
Дивіденди на одну просту акцію
340
0
0
Примітки: Доходи  та витрати визнавати за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображати в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначати, 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, визнавати у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. 
За результатами господарювання в 2012 роцi Товариство одержало 1277 тис.грн прибутку проти 4145 тис.грн збитку в минулому 2011 роцi.

Керівник				Нiконов Едуард Валерiйович

Головний бухгалтер			Мукоїд Антонiна Павлiвна
КОДИ
Дата
01.01.2013
Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "
за ЄДРПОУ
00255289
Територія
Черкаська область, м.Монастирище
за КОАТУУ
7123410100
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
за КВЕД
25.30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис.грн.
Звіт про рух грошових коштів
За 2012 pік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004
Стаття
Код
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
    Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
010
502
5 879
Погашення векселів одержаних
015
0
0
Покупців і замовників авансів
020
47 509
25 222
Повернення авансів
030
0
0
Установ банків відсотків за поточними рахунками
035
43
0
Бюджету податку на додану вартість
040
230
337
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
045
84
51
Отримання субсидій, дотацій
050
0
0
Цільового фінансування
060
1
2
Боржників неустойки (штрафів, пені)
070
0
0
Інші надходження
080
2 241
140
    Витрачання на оплату:



Товарів (робіт, послуг)
090
( 11 677 )
( 4 283 )
Авансів
095
( 23 054 )
( 18 827 )
Повернення авансів
100
( 0 )
( 0 )
Працівникам
105
( 5 581 )
( 4 058 )
Витрат на відрядження
110
( 550 )
( 436 )
Зобов'язань з податку на додану вартість
115
( 0 )
( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток
120
( 41 )
( 3 )
Відрахувань на соціальні заходи
125
( 3 684 )
( 2 702 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
130
( 1 190 )
( 835 )
Цільових внесків
140
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
145
( 577 )
( 112 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
150
4 256
375
Рух коштів від надзвичайних подій
160
0
0
Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
4 256
375
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності



Реалізація:



    фінансових інвестицій
180
0
0
    необоротних активів
190
3 381
0
    майнових комплексів
200
0
0
Отримані:



    відсотки
210
0
0
    дивіденди
220
0
0
Інші надходження
230
0
0
Придбання:



    фінансових інвестицій
240
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
250
( 480 )
( 111 )
    майнових комплексів
260
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
270
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
280
2 901
-111
Рух коштів від надзвичайних подій
290
0
0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300
2 901
-111
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності



Надходження власного капіталу
310
0
0
Отримані позики
320
0
0
Інші надходження
330
0
0
Погашення позик
340
( 2 897 )
( 13 )
Сплачені дивіденди
350
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
360
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
370
-2 897
-13
Рух коштів від надзвичайних подій
380
0
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390
-2 897
-13
Чистий рух коштів за звітний період
400
4 260
251
Залишок коштів на початок року
410
1 268
1 165
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
420
0
-148
Залишок коштів на кінець року
430
5 528
1 268
Примітки: Грошовi кошти складаються з готiвки  в касi та на рахунках в банках.
	                                   31 грудня 2012р.	 31 грудня 2011 р

Каса та рахунки в банках, грн.	292	325
Рахунки в банках, дол.	                5236	943
Рахунки в банках, євро	                0	0
Разом грошових коштiв	                5528	1268


Керівник				Нiконов Едуард Валерiйович

Головний бухгалтер			Мукоїд Антонiна Павлiвна
КОДИ
Дата
01.01.2013
Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "
за ЄДРПОУ
00255289
Територія
Черкаська область, м.Монастирище
за КОАТУУ
7123410100
Орган державного управління
 
за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
за КВЕД
25.30
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподі-
лений прибуток
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Залишок на початок року
010
579
0
0
26 085
160
-5 965
0
0
20 859
Коригування:










Зміна облікової політики
020
0
0
0
0
0
1 185
0
0
1 185
Виправлення помилок
030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни
040
0
0
0
-26 085
-160
26 245
0
0
0
Скоригований залишок на початок року
050
579
0
0
0
0
21 465
0
0
22 044
Переоцінка активів:










Дооцінка основних засобів
060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уцінка основних засобів
070
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва
080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уцінка незавершеного будівництва
090
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Уцінка нематеріальних активів
110
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )
( 0 )

120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
130
0
0
0
0
0
1 277
0
0
1 277
Розподіл прибутку:










Виплати власникам (дивіденди)
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до статутного капіталу
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0

170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:










Внески до капіталу
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0

200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:










Викуп акцій (часток)
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій (часток)
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплений акцій (часток)
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі:










Списання невідшкодованих збитків
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Безкоштовно отримані активи
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0

280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін в капіталі
290
0
0
0
0
0
1 277
0
0
1 277
Залишок на кінець року
300
579
0
0
0
0
22 742
0
0
23 321
Примітки: Станом на 31 грудня 2012 року загальний розмiр власного капiталу Товариства складає 23321 тис.грн, з яких - статутний капiтал 579 тис.грн. iнший додатковий капiтал - 0 тис.грн, резервний капiтал - 0 тис.грн, нерозподiлений прибуток - 22742 тис.грн. Власний капiтал за рiк збiльшився на 1277 тис.грн. Збiльшення власного капiталу вiдбулось за рахунок отриманого прибутку в поточноу роцi. Статутний капiтал розподiлений на 2315424 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0.25 грн кожна. Усi акцiї, що складають статутний фонд, повнiстю сплаченi грошовими коштами.

Керівник				Нiконов Едуард Валерiйович

Головний бухгалтер			Мукоїд Антонiна Павлiвна
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ
        до фiнансової звiтностi  публiчного акцiонерного товариства "Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудiвний завод" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року
  

1.Органiзацiя
Публiчне акцiонерне товариство Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудiвний завод" (надалi товариство) засноване у 1994 роцi, як вiдкрите акцiонерне товариство "Теком", у  2005 роцi  пiдприємство перейменоване у вiдкрите акцiонерне товариство "Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудiвний завод".
 Основними видами дiяльностi товариства. 
             - Виробництво парових котлiв
	 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй
	- Оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням
 
 Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2011 року та 2012 року  склала 207 чол  та 228 чол вiдповiдно.

Станом на 31 грудня 2012 року бiльше 10 % статутного капiталу володiли наступнi акцiонери6 Лаптєв Валерiй Владиславович 24.8231%- 574759 шт простих iменних акцiй, Лаптєв Олег Євгенович - 15.0% - 347313 шт простих iменних акцiй, овчиннiков Сергiй Володимирович -23.8356% - 551896 шт простих iменних акцiй. Бобiн Максим Вiкторович - 16.1644№ - 374274 простих iменних акцiй. Перелiченi акцiонери є громадянами Росiї, їм сукупно належить 79.8231% всiх акцiй товариства.

Ця фiнансова звiтнiсть не була затверджена до випуску зборами акцiонерiв ПАТ "Монастирищенський ордена Трудового Червоного прапора машинобудiвний завод" в 2013 роцi.

2. Основа надання iнформацiї 
        Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО), рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за № 723 вiд 02.06.2010 р . № 1033 вiд 30.06.2010 року.

         Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.

           Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними  стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведення перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.



Звiряння власного капiталу та прибутку або збитку
Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було 01 сiчня 2011 року.
Узгодження власного капiталу станом на 01 сiчня 2011 року (дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином 

Статтi
 	Пояснен
ня	Попереднi
П(с)БО	Виправле
ння 
помилок	Вплив пе
реходу на мсфз	МСФЗ
 
Нематерiальнi активи	1	3	 	-3	0
основнi засоби	2	12410	0	3652	16062
Вiдстроченi податковi активи
	            3	352	 	-352	0
Iнвестицiйна нерухомiсть		696		506	1202
Довгострокова дебiторська заборгованiсть	 	2018	0	0	2018
Усього непоточних активiв	 	15479	0	3803	19282
Запаси	4	5927	0	-1517	4410
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть	5	6374	0	64	6438
Iншi активи	            6	2831	 	            -95	2736
Грошовi кошти та еквiваленти грош. Коштiв	 	1165	0	0	1165
Усього поточних активiв	 	16297	0	-1548	14749
Усього активiв	 	31776	 	2226	34002
Короткостроковi забезпечення	            7		0	652	652
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов"язаннями
		2629			2629
Поточна заборгованiсть за отриманими авансами		1438			1438
Векселi виданi	 		 	 	
Торговельна та iнша кредиторська заборг	 	3123	0	0	3123
Усього зобов"язань	 	7190	 	652	7842
Разом ативи мiнус зобов"язання	 	24586	0	1603	26189
Статутний капiтал		579	 	0	579
Iнший додатковий капiтал	            6	26417	 	-26417	0
Резервний капiтал	 	160	0	-160	0
Нерозподiленi прибутки	 	-2570	0	28180	25610
Разом власний капiтал	 	24586	 	1603	26189


Пояснення до узгодження власного капiталу на дату переходу на МСФЗ
1. Списання нематерiальних активiв, що не вiдповiдають критерiям визнання.
2. Визначення iсторичної собiвартостi основних засобiв з послiдуючим перерахунком амортизацiї за прямолiнiйним методом з дати введення в експлуатацiю.
3. Списання на збиток вiдстрочених податкових активiв.
4. Списання на збиток запасiв, що не вiдповiдають критерiям визнання
5. Створення резерву сумнiвних боргiв.
6.  Рекласифiкацiя рахункiв.
7.  Створення забезпечення на виплату пiльгових пенсiй.

   Узгодження власного капiталу на 31 грудня 2011 та 2012 рокiв та прибутку за роки, що закiнчилися цими датами у фiнансовiй звiтностi за Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України (П(с)БО) за МСФЗ, надане наступним чином 
 
				
	(тис.грн).			
 	2012 рiк	2011 рiк
		
 	Капiтал	Прибуток	Капiтал	Прибуток
Звiтнiсть за П(с)БО	 21637	778 	20859	-3727
Виправлення помилок	 	 	 	 
Вiдстроченi податковi  зобов"язання (активи)	-697	-311 	-386	       -386 
Списання активiв, якi не вiдповiдають	 	 	 	 
   критерiям визнання	 -451	 1071	    -1522	 
Iсторична собiвартiсть основних засобiв	 4158	 	4158	 
Амортизацiя основних засобiв та	 	 	 	 
  нематерiальних активiв	 -243	-136 	      -107	-107
Створення резерву сумнiвних боргiв	 -31	 229	      -260	       -260 
Забезпечення по пенсiйних виплатах	 -348	 -300	-48	-48
 Iншi 	 -704	 -54	-650	383
Звiтнiсть за МСФЗ 	 23321	1277 	  22044 	     -4145 


Звiт про рух грошових коштiв.
Перехiд на МСФЗ  не привiв до коригувань у звiтi про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, у зв"язку з тим, що товариство використовує прямий метод  для складання звiту про рух грошових коштiв.


Використання оцiнок та припущень
     При пiдготовцi фiнансової звiтностi товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов"язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов"язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi.
      Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових  джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову звiтнiсть активiв та зобов"язань протягом наступного фiнансового перiоду, представленi таким чином:

                                                                                                      31.12.2012р           31.12.2011р
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть  (тис.грн)                9494                        5965
Iнвестицiйна нерухомiсть                                                                 1110                       1156

Функцiональна валюта

Функцiональною валютою фiнансової звiтностi товариства є українська гривня.

3. Основнi принципи бухгалтерського облiку

   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, утриманi до погашення;
-	дебiторська заборгованiсть;
-	фiнансовi зобов"язання, оцiненi за амортизацiйною вартiстю - кредити банкiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов"язання товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належать до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов"язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
   Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки  в касi та на рахунках в банках. 
   Дебiторська заборгованiсть
Визнання  та оцiнка. Дебiторську заборгованiсть визнавати фiнансовим активом (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом по податках, крiм податку на додану вартiсть) та первiсно оцiнювати за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiї. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансову вартiсть активу зменшити на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.  
Зменшення корисностi. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначати як рiзницю мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створювати на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi потрiбно розглянути при визначеннi того, чи є об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi групи. 
Суму збиткiв визнавати у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Суму сторнування визнавати у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi списувати її за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.  
     

  Фiнансовi активи, доступнi для  продажу
       До фiнансових активiв доступних для продажу  вiдносити iнвестицiї в акцiї, облiгацiї. Пiсля первiсного визнання оцiнювати їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнавати 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 и визнається у прибутку чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу  вартiсть яких неможливо визначити, облiковувати за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 
       Фiнансовi активи, утримуванi до погашення
        До фiнансових активiв, утримуваних до погашення  вiдносити облiгацiї та векселя, що їх товариство має реальний намiр та здатнiсть утримувати до погашення. Пiсля первiсного визнання оцiнювати їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 
      Основнi засоби 
Первiсне  визнання та подальша оцiнка.  товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання 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 1000 грн.
 Товариство вибрало модель облiку основних засобiв за фактичними витратами. 
Пiсля первiсного визнання як активу основнi  засоби оцiнюються за їх iсторичною собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу.  Подальшi  витрати. Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних  засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 
Нарахування амортизацiї. Амортизацiя основних засобiв Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких строкiв корисного використання:
Земельнi дiлянки	 Без строку
Будiвлi	 60 рокiв
Споруди	 40 рокiв
Машини  та обладнання	 20 рокiв
Транспортнi засоби	 10 рокiв
Оргтехнiка	6 рокiв 
Iншi	 6 рокiв
Капiтальнi  вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну  їх корисного використання. Амортизацiю  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. 
      Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої  амортизацiї та будь-яких накопичених  збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв  здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчної норми 20%. Нематерiальнi активи, якi виникають в результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизувати протягом термiну чинностi цих прав. 
          Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну  звiтну дату оцiнювати, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Зменшувати балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, тодi i тiльки тодi, коли 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 iншим стандартом. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi  амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичної основi протягом строку корисного використання. 
        Iнвестицiйна  нерухомiсть
До iнвестицiйної  нерухомостi вiдносити будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi 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 товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi iсторичної вартостi. 
        Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Товариство  класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному  вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу  оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському  облiку за найменшою з двох величин: балансовою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язаних з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується.  Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж  визнаються у    звiтi про фiнансовi результати.  
  

    Оренда
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливої вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються 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 товариства щодо подiбних активiв. 
Оренда  активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi  на актив, фактично залишаються у  орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi  за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд за угодами  про операцiйну оренду визнавати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманi доходу вiд оренди, визнавати витратами. 
        Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток це сума витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтнiй перiод. Поточнi витрати за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений  податок розраховується за балансовим методом облiкову активiв та зобов'язань, та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають в результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнавати щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнавати з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядати на кожну дату й зменшувати в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений  податок розраховувати за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Поточнi та вiдстроченi податки визнавати як витрати або дохiд i включати в прибуток або збиток за звiтнiй перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, яки визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. 
Визнавати поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок вiдноситься до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 
  
   Запаси
Первiсне  визнання. Визнання запасiв здiйснювати за собiвартiстю. Собiвартiсть включає всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, що понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування та приведення їх у iснуючий стан. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї включає собiвартiсть сировини i матерiалiв, прямих витрат на оплату працi та iнших прямих виробничих витрат, а також вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. 
Подальша  оцiнка. На дату звiтностi запаси вiдображати за  собiвартiстю. Оцiнка запасiв у разi їх вибуття проводиться методом середньозваженої вартостi одиницi запасiв.
Облiк знецiнення запасiв. Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваною, якщо цiна на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. Собiвартiсть запасiв також може виявитися невiдшкодовуваною, якщо збiльшилися можливi витрати на завершення або на здiйснення продажу.
Сировина та iншi матерiали в запасах не списуються нижче собiвартостi, якщо готова продукцiя, в яку вони будуть включенi, iмовiрно буде продана за або вище собiвартостi. Однак коли зниження цiни сировини вказує на те, що собiвартiсть готової  продукцiї перевищує чисту цiну продажу, сировина списується до величини чистої вартостi реалiзацiї. У таких  умовах витрати на замiну сировини можуть виявитися найкращим з  iснуючих аналогiв його чистою вартiстю реалiзацiї.
Перiодично проводити оцiнку запасiв на предмет наявностi пошкоджень, старiння, повiльною оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображувати у звiтi про сукупний дохiд. 
      Фiнансовi зобов'язання
Кредити банкiв 
Первiсно  кредити банкiв визнавати за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображати за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. 
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 
Забезпечення
Забезпечення  визнавати, коли товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто, бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.  
Виплати працiвникам
Визнавати короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Визнавати очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдпустку як забезпечення пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 
Пенсiйнi  зобов'язання. У вiдповiдностi до українського законодавства утримувати внески iз заробiтної плати працiвникiв до державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховувати як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, таки витрати вiдображати у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги якi надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена вiдповiдна заробiтна платня. 
 Доходи  та витрати
Доходи  та витрати визнавати за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображати в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначати, 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, визнавати у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи. 
Витрати по позикам
Витрати по позикам, якi не є часткою фiнансового  iнструменту та не капiталiзуються  як частина собiвартостi активiв, визнавати як витрати перiоду. Капiталiзувати витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частину собiвартостi цього активу. Квалiфiкованими активами вважаються активи, створення яких потребує перiоду часу, довшого за  1 рiк.
Державнi субсидiї
 Державну субсидiю визнавати тiльки за умови отримання. Визнавати державнi субсидiї як цiльове фiнансування з одночасним збiльшенням iнших операцiйних доходiв у тих перiодах, що i вiдповiднi витрати, якi вони компенсують, на систематичнiй основi:
o Субсидiї, що компенсують витрати минулих перiодiв, визнавати повнiстю в перiодi їх надходження в якостi iнших операцiйних доходiв; 
o Субсидiї пов'язанi з активами, що амортизуються, визнавати iншими операцiйними доходами (або як зменшення витрат на амортизацiю - потрiбне обрати) протягом тих перiодiв, в яких нараховується амортизацiя цих активiв. 
Операцiї  з iноземною валютою
Операцiї  в iноземнiй валютi облiковувати в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в  iноземних валютах, перераховувати в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями визнавати в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.  
Умовнi  зобов'язання та активи
Пiдприємство  не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, незначна. Умовнi активи не визнавати. Стислу iнформацiю про умовний актив розкривати, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
4. Визначення форм звiтностi за МСФЗ

Комплект фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2012 рiк складений на формах Балансу,  Звiту про фiнансовi результати, Звiту про власний капiтал, Звiту про рух грошових коштiв, передбачених положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, та примiток до фiнансової звiтностi.

5. Прийняття нових стандартiв
При складаннi фiнансової звiтностi товариство застосовувало  новi i змiненi  стандарти i iнтерпретацiї , затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать  до його операцiй i якi набули чинностi на 31 грудня 2012 року, у тому МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". 

6. Розшифровка статей звiту про сукупнi прибутки та збитки за рiк, який закiнчився 31 грудня 2012 року (Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк)

 № рядка Звiту		 2012 р.	2011 р. 
                     035   	Чистий доход вiд реалiзацiї                                        

  Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї	 34289	21450
	Дохiд вiд реалiзацiї послуг	 740	880
	Дохiд вiд реалiзацiї товарiв	 2520	2
	Всього доходiв вiд реалiзацiї	 37549	22332
 		 	 
                   040	Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг)	 	 
	 Сировина та витратнi матерiали	 21583	13118
	 Витрати на персонал	 4514	3494
	 Амортизацiя	 74	119
	Змiни у залишках незавершеного	 	 
	      виробництва та готової продукцiї	 1275	-383
	Iншi	 1495	3128
	  Всього	 28941	19476
                       060	
Iншi доходи

  Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти	

 13370	

16166
	    Доходи вiд операцiйної оренди активiв	 405	390
	    Доходи вiд продажу оборотних активiв	463	
	    Доходи вiд списання кредиторської    
        заборгованостi, строк позовної давностi    якої       закiнчився	120	
	   Дохiд вiд курсової рiзницi  по валютних  
      Операцiях	1786	1141
	      Iншi доходи	 101	456
 	     Разом iнших доходiв	16245 	17742 
                      080	
Витрати на збут	 	 
	Витрати на транспорт	1214	1009
	Витрати на персонал	258	231
	     Iншi витрати	61	74
	Разом витрат на збут	1533	1314

                      070	Адмiнiстративнi витрати		
	  Витрати на персонал	1429	1241
	    Утримання основних засобiв	606	334
	    Витрати на охорону	300	300
	    Амортизацiя основних засобiв та 
        нематерiальних активiв	387	308
	    Iншi адмiнiстративнi витрати	1145	1421
	        Разом адмiнiстративних витрат	3867	3604
			
                      090	Iншi витрати		
	Збитки вiд реалiзацiї запасiв	 594	 
	      Собiвартiсть проданої iнвалюти	13220 	16043 
	Штрафи, пенi	 202	
	Витрати вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi	202 	230
	    Забезпечення на виплату пiльгових пенсiй	1206 	700
	     Збитки вiд курсових рiзниць	 1709	1338
	     Списання необоротних активi	 102	31
	    Витрати на дослiдження	30 	367
	    Iншi витрати	412 	453
	Разом iнших витрат	 17676	19162
                        120	Фiнансовi доходи та витрати	 	 
                         
	  Вiдсотки на депозитному рахунку в банку	 	2
	Всього процентнi доходи	 	2

                        140 	
Проценти по кредиту	153 	310 
 	Всього  фiнансових витрат	153	310

		 	 


7. Податок на прибуток (рядок 180 Звiту та  460 балансу)

Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод
                                                                                                                     (тис.грн)
	31.12.2012	31.12.2011
Прибуток до оподаткування	1624	-3759
Прибуток до оподаткування вiд припинення дiяльностi	0	0
  Всього прибуток до оподаткування	1624	     -3759
Податкова ставка	21	23%
Податок за встановленою податковою ставкою	341	0
Податковий вплив постiйних рiзниць	6	0
Витрати з податку на прибуток	347	
Поточнi витрати з податку на прибуток	36	0
Вiдстрочений податок на прибуток	311	0
Витрати з податку на прибуток	347	
в тому числi:		
витрати з податку на прибуток вiд дiяльностi, що триває	347	
(вiдшкодування) з податку на прибуток вiд припиненої дiял.		
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вiдшкодуванню:		
резерв сумнiвних боргiв		
забезпечення виплат персоналу	-94	-48
торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть		
державнi субсидiї		
довгострокова дебiторська заборгованiсть		
Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню	-94	-48
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають оподаткуванню		
Основнi засоби та нематерiальнi активи	-3677	-3410
Запаси	451	1517
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть		261
Iнвестицiї		
Короткостроковi позики		
		
Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають оподаткуванню	-3226	-1632
Чистi тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають оподаткуванню	-3320	-1680
Чистi вiдстроченi податковi зобов"язання (23, 21 %%)	697	386
		
Вiдстроченi податковi зобов"язання	31.12.2012	31.12.2011
На початок перiоду	386	0
Вiдстроченi витрати з податку	311	386
Податковий вплив змiн резерву переоцiнки		
 iнвестицiй наявних для продажу		
На кiнець перiоду	697	386

    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"язаннi з рiзними методами визнання доходiв та витрат, а також з балансовою вартiстю певних активiв. Постiйнi рiзницi в осноному пов"язанi з витратами на благодiйнiсть, штрафи.

8. Збитки вiд необоротних активiв, призначених для продажу.
Станом на 31.12.2012 року товариство не має необоротних активiв призначених для продажу

Розшифровка статей балансу

9. Нематерiальнi активи (рядок 010 Балансу)
Станом на 31 грудня 2012 року товариство має 8.0 тис. грн. нематерiальних активiв, що вiдповiдають критерiям визнання.. 

                        10. Основнi засоби (рядок 030 Балансу)
                                                                                                                                             (тис.грн)
За iсторичною вартiстю	Земельнi дiлянки
	Будiвлi	Споруди	Машини та обладнання	Транспорт	Офiсна технiка	Iнструменти	Iнвентар	Разом
Iсторична собiвартiсть на дату							 		
переходу на МСФЗ 01.01.2011	        0	   32322	    3711	      14194	       526 	   615 	       5795 	     625 	    57788
Надходження	      19	       14 	       12 	       51
			          21 	      10	        127
Перемiщення з незавершеного	 	 	 	 	 	 	 	 	
Будiвництва	 		 	 	 	 	 		
Перемiщення в iнвестицiйну	 	 	 	 	 	 	 	 	
 Нерухомiсть	 	 	 	 	 	 	 	 	
Вибуття	 	        8	       4 	        1406	        18 	174	       2861 	     166	     4637
31 грудня 2011 року	    19	 32328	  3719	       12839	  508	 441	       2955 	469	   53278
Надходження	 	 	 	           371	 	    72	          3 	       32 	       478
Перемiщення з незавершеного	 	 	 	 	 	 	 	 	
Будiвництва	 	 	 	 	 	 	 	 	
Вибуття	 	 	    514	         631 	 	 	 	       26 	     1171
31 грудня 2012 року	    19	  32328 	  2927 	     12579 	       508 	    513 	       2958 	     475 	    52307
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Накопичена амортизацiя	 	18053	2688	13921	220	545	       5718 	581	    41726
31 грудня 2010 року	 	 	 	 	 	 	 	 	
нарахована за 2011 рiк	 	537	92	    86	18	25	         22 	5	785
Вибуття	 	      2	      1 	       1388	       16 	   174	      2854 	     159	       4594
31 грудня 2011 року	 	18588	 2779	     12619	223	396	      2886 	 427	37918
нарахована за рiк	 	    537	     88 	           41	       18 	      26 	          10 	         3 	         723
Зменшення корисностi	 	 	 	 	 	 	 	 	
Вибуття	 	 	   707	         624 	 	 	 	      20	        1351
31 грудня 2012 року	 	 19125	  2158 	     12036 	       241 	   422 	      2896 	    410 	       37289
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
балансова вартiсть	 	 	 	 	 	 	 	 	
31 грудня 2011 року	 19	13740 	  940	   220 	    285 	   45 	     69	    42             	     15360
31 грудня 2012 року	 19	 13203 	  769 	   543 	    267 	   91 	     62 	     65 	     15018
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 

 
Станом на 31 грудня 2012  та 2011 рокiв у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби становлять 15 784 тис.грн та  15333 тис.грн вiдповiдно.

11.Довгострокова дебiторська заборгованiсть (рядок 050 Балансу)
 Станом на 31 грудня 2012 року у товариства не числиться довгострокова дебiторська заборгованiсть, а станом на 31 грудня 2011 року числилась в розмiрi  2018 тис.грн. Це надана безпроцентна поворотна фiнансова допомога , якої 1975 тис.грн повернута в звiтному перiодi, решта списана на витрати як безнадiйна заборгованiсть.

12. Iнвестицiйна нерухомiсть (рядок 055 Балансу)
         
    Станом на 31 грудня 2012 року в товариствi числиться 1110 тис.грн iнвестицiйної нерухомостi,  на 31 грудня 2011 року 1156тис.грн вiдповiдно. До iнвестицiйної нерухомостi включено вартiсть будiвель, що здаються в оренду.

13. Запаси. (рядок 100 Балансу) 
                                                                                     (тис.грн)
Найменування запасiв	31 грудня 2012р	31 грудня 2011 року
Сировина i матерiали	4078	2763
Паливо	8	9
Тара i тарнi матерiали	1	1
Будiвельнi матерiали	139	0
Запаснi частини	0	0
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети	266	119
                Разом запасiв.	4492	2892
 
     Вартiсть запасiв в фiнансовiй звiтностi вiдображена по iсторичнiй собiвартостi.
Станом на 31 грудня 2012  та 31 грудня 2011 рокiв товариство визнало знецiнення запасiв в сумi 451 тис.грн та  1517 тис.грн вiдповiдно.

14. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть (рядок 160, 210 Балансу)
                                                                                              (тис.грн)
	31 грудня 2012 р	31 грудня 2011 р
Строка 160 Балансу		
Торговельна дебiторська заборгованiсть	8444	5008
Резерв сумнiвних боргiв	0	229
Чиста реалiзацiйна вартiсть	8444	4779

Строка 210 Балансу		
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	1081	1217
Резерв сумнiвних боргiв	-31	-31
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	1050	1186

Дебiторська заборгованiсть товариства не має забезпечення.



Аналiз простроченої, але  не  знецiненої дебiторської заборгованостi, представлено наступним чином.
                                                                                       
                                                                                                         (тис.грн)
	31 грудня 2012 р	31 грудня 2011 р
До 30 днiв
	  1153	 490
3-60 днiв	  300	    443
60-90 днiв	  1795	    0
90-120 днiв	       0	    882
Бiльше 120 днiв	    5196	   2964
Разом	   8444	    4779

Станом на 31 грудня   2011 рокiв торговельна дебiторська заборгованiсть  номiнальною вартiстю 229 тис.грн була знецiнена на iндивiдуальнiй основi.

                                                                                (тис.грн)
	31 грудня 2012 р	31 грудня 2011 р
Корпорацiя "Генерацiя-Україна"	  0	229.0
Разом:	   0  	 229,0


15. Грошовi кошти (рядок 230, 240 Балансу)
                                                                                               (тис.грн)

	31 грудня 2012 р
	31 грудня 2011 р

Каса та рахунки в банках, грн.	292	325
Рахунки в банках, дол.	5236	943
Рахунки в банках, євро	0	0
Разом грошових коштiв	5528	1268


16.Статутний капiтал (рядок  300 Балансу)
Станом на 31 грудня 2012 року зареєстрований та сплачений статутний капiтал складається з 2315424 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн.
На звiтну дату статутний капiтал становить 579 тис.грн.


 17. Iншi довгостроковi зобов"язання (рядок 470 Балансу)

До iнших довгострокових зобов"язань належить кредит з нарахованими процентами  отриманий вiд нерезидента i повернутий в звiтному перiодi. 

Розрахунок вiдстрочених податкових зобов"язань наведено в роздiлi 7 даних примiток(рядок  460 Балансу)

 



18. Короткостроковi забезпечення (рядок 410 балансу)
До короткострокових забезпечень включенi витрати на доставку пiльгових пенсiй в 2012 роцi 1000 тис.грн, i 700 тис.грн в 2011 роцi. Фактичну виплачено пiльгових пенсiй в 2012 роцi 906 тис.грн..

19.Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть (рядок 530-580 Балансу)
                                                                                                     (тис.грн)
	31.12. 2012 р	31.12 2011 р
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	319	405
Поточнi зобов"язання по розрахунках з бюджетом	0	0
Поточнi зобов"язання за розрахунками зi страхування	252	151
Поточнi зобов"язання за розрахунками з оплати працi	480	374
Поточнi зобов"язання за розрахунками iз          
     внутрiшнiх розрахункiв	0	0
Векселi виданi
	0	0
Аванси отриманнi	14889	6356
Разом	15940	7286


20. Умовнi зобов"язання

Судовi позови. Проти товариства немає поданих судових позовiв. Керiвництво товариства вважає, що  товариство не понесе iстотних збиткiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювались.
Оподаткування. Внаслiдок наявностi  в українському комерцiйному законодавствi. I податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачень, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, заснована 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 всi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатись вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
Економiчне середовище. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України, значна частина виробленої продукцiї експортується в Росiю. Закони та нормативнi акти, якi впливають на економiчне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватись. 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 зi строком погашення. Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.

Знецiнення нацiональної валюти. Нацiональна валюта - українська гривня ("грн.") знецiнилася у порiвняннi з основними свiтовими валютами. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються Нацiональним банком України, для  грн../долар США та грн./Євро зросли з 798,98 грн за 100 дол. США на 01 сiчня 2012 року  до 799,30 грн за 100 дол. США станом на 31 грудня 2012 року, з 1029.81 грн за 100 євро на початок до 1053.7172 грн за 100 євро на кiнець 2012 року.

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв. Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в економiцi України, а також як результат  економiчної нестабiльностi, що склалася на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансової вартостi 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, додатковий резерв пiд фiнансовi активи не сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявної iнформацiї та обставин.

21. Розкриття iнформацiї про пов"язанi сторони. До пов"язаних сторiн або операцiй з пов"язаними сторонами належать:
 -пiдприємства,  якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством;
- пiдприємством:
асоцiйованi компанiї;
спiльнi пiдприємства, у яких товариство є контролюючим учасником;
члени провiдного управлiнського персоналу товариства;
близькi родичi особи, зазначеної  в а) або г);
компанiї, що контролюють товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у товариства;
програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв товариства або будь-якого iншого суб"єкта господарювання, який є пов"язаною стороною товариства.
                                                                                            (тис.грн)
	2012 рiк	2011 рiк
	Операцiї з пов"язаними
сторонами	Всього	Операцiї з пов"язаними сторонами	Всього
Реалiзацiя	25790	37549	13106	22332
Придбання сировини та метерiалiв	213	23429	537	14221
Торговельна дебiторська заборгованiсть	8179	8444	4779	4779
Торговельна кредиторська заборгованiсть	139	319	320	405
Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу	-	-	-	-
Короткостроковi виплати працiвникам	-	-	-	-
Аванси отриманi	7298	14889	2717	6356


22. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками. Основнi фiнансовi iнструменти товариства включають торговельну кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити, цiннi папери. Основною цiлю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй товариства. Також товариство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торговельна дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти.
Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик.
Полiтика управлiння ризиками включає наступне.
Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов"язаного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, ризик пов"язаний з можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту. 
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. Iнформацiя  щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов"язаннями товариства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином.
                                                                                                                  (тис.грн)
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року
	До 1 мiсяця	Вiд 1 до 3 мiсяцiв
	Вiд 3 мiсяцiв до 1 року
	Вiд 1 ло 5 рокiв
	Бiльше 5 рокiв
	Всього

Iншi довгостроковi зобов"язання	-	-	-	-	-	-
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть	732	319	14889	-	-	15940
  Всього:	732	319	14889	-	-	15940


Рiк, що закiнчився 31 грудня 2011 року						
Iншi довгостроковi зобов"язання	-	-	-	2809	-	2809
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть	525	405	6356	-	-	7286
 Всього:	525	405	6356	2809	-	10095


Валютний ризик. Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Товариство контролює валютний ризик шляхом управлiння валютною позицiєю.


23.Управлiння капiталом.   
Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi та власного капiталу, таки 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 товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.







24. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв.
                                                                                                                   (тис.грн)

	Балансова вартiсть	Справедоива вартiсть
	2012 р	2011 р	2012 р	2011 р
Фiнансовi активи				
Торговельна дебiторська заборгованiсть
	8444	4779	8444	4779
Грошовi кошти та їх еквiваленти	5528	1268	5528	1268

Торговельна кредиторська заборгованiсть	15940	7286	15940	7286


  Справедливу вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.


25. Звiтнiсть за сегментами.
Товариство має три основних сегменти: виробництво та реалiзацiя котельного обладнання, продаж виробничих запасiв, надання послуг послуг .  Сегмент "iншi" включає надання послуг фiзичним особам та iншi послуги.      

Операцiйнi сегменти за 2012 рiк.                                 (тис.грн)
	Виробництво i реалiзацiя котлiв	Реалiзацiя товарiв	Послуги 	Iншi доходи	Виключення та коригування	Данi за перiод, що закiнчився 31.12.2012 року
1	2	3	4	5	6	7
Дохiд вiд реалiзацiї	34289	252 	740			37549
Iншi доходи				2431		2431
Всього зовнiшнi доходи	34289	252	740	2431		39980
1	2	3	4	5	6	7
Доходи
вiд iнших сегментiв	0	0	0	0	0	0
Дохiд, всього 	34289	252	740	2431	0	39980
Прибуток до оподаткування	1624	0	0	0	0	0
Амортизацiя	-769	0	0	0	0	-769
Iншi суттєвi не грошовi статтi:
Збитки вiд зменшення корисностi активiв	-451	0	0	0	0	-451
Формування резерву пiд дебiторську заборгованiсть	-31	0	0	0	0	-31
Зменшення корисностi необоротних активiв	0	0	0	0	0	0
Сегментнi активи	24580	0	0	0		24580
Капiтальнi видатки	478	0	0	0	0	478
Активи, всього	40958	0	0	0	0	40958
Сегментнi зобов"язання	15940	0	0	0	0	15940
    
       Прибуток сегментiв до оподаткування не включає (виняток) iншi доходи, збитки вiд курсових рiзниць, штрафи та iншi витрати.
    Активи сегменту включають торговельну дебiторську заборгованiсть, основнi засоби, i не включають iншу дебiторську заборгованiсть, яка контролюється на рiвнi товариства в цiлому.
    Сегментнi зобов"язання включають торговельну кредиторську заборгованiсть та короткостроковi зобов"язання, i не включають iншу кредиторську заборгованiсть, якi контролюються на рiвнi товариства в цiлому.

Операцiйнi сегменти за 2011 рiк. (тис.грн)
	Виробництво i реалiзацiя котлiв	Реалiзацiя товарiв	Послуги 	Iншi доходи	Виключення та коригування	Данi за перiод, що закiнчився 31.12.2011 року
Дохiд вiд реалiзацiї	21450	2 	880			22332
Iншi доходи				1699		1699
Всього зовнiшнi доходи	21450	2	880	1699		24031
Доходи
вiд iнших сегментiв	0	0	0	0	0	0
Дохiд, всього 	21450	2	880	1699	0	24031
Прибуток до оподаткування	-3759					
Амортизацiя	-832	0	0	0	0	-832
Iншi суттєвi не грошовi статтi:
Збитки вiд зменшення корисностi активiв	-1517	0	0	0	0	-1517
Формування резерву пiд дебiторську заборгованiсть	-261	0	0	0	0	-261
Зменшення корисностi необоротних активiв	0	0	0	0	0	0
Сегментнi активи
	21295	0	0	0		21295
Капiтальнi видатки
	127	0	0	0	0	127
Активи, всього	33225	0	0	0	0	33225
Сегментнi зобов"язання	7986	0	0	0	0	7986
      Прибуток сегментiв до оподаткування не включає (вийняток) iншi доходи, збитки вiд курсових рiзниць, штрафи та iншi витрати.
    Активи сегменту включають торговельну дебiторську заборгованiсть, основнi засоби, i не включають iншу дебiторську заборгованiсть, яка контролюється на рiвнi товариства в цiлому.
    Сегментнi зобов"язання включають торговельну кредиторську заборгованiсть та короткостроковi зобов"язання, i не включають iншу кредиторську заборгованiсть, якi контролюються на рiвнi товариства в цiлому.


Географiчнi сегменти  (тис.грн)



	Україна	Росiя	Разом за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р

Всього зовнiшнi доходи	26111
	13869
	39980


Сегментнi непоточнi активи	
16136	
0	
16136
			Разом за рiк, що закiнчився 31.12.2011 р


Всього зовнiшнi доходи	10613
	
13418	24031


Сегментнi непоточнi активи	
16516	
0	
16516

 Для цiлей цiєї таблицi непоточнi активи включають нематерiальнi активи, основнi засоби, iнвестицiйну нерухомiсть.

26. Подiї пiсля балансу.

Пiсля дати балансу у Товариства не вiдбувались нетиповi господарськi операцiї.


Голова правлiння ПАТ "Монастирищенський ордена
Трудового Червоного прапора машинобудiвний завод"                        Нiконов Е.В.

Головний бухгалтер                                                                                    Мукоїд А.П.


  "__"___________________2013 року
м.Монастирище































Баланс 	на 31 грудня						
						тис. грн.		
 	 	 	 	 	 	Примiтки	 	 
 	 	 	 	 	 	 	2011	2012
Активи					 	 	 	 
Нематерiальнi активи	 	 	 	9	0	8
Основнi засоби				 	10	15360	15018
Довгострокова дебiторська заборгованiсть	 	11	2018	 0
Вiдстроченi податковi активи		 	 	0	 
Iнвестицiйна нерухомiсть	 	 	 	12	1156	1110 
Запаси	 	 	 	 	 	13	4262	7136
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть	14	4779	8444
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом	 	3196	2664
Iншi активи				 	14	1186	1050
Грошовi кошти та їх еквiваленти	 	 	15	1268	5528
         Разом активiв			 	 	33225	40958
Власний капiтал та зобов"язання		 	 	 	 
Власний капiтал	 	 	 	 	 	 	 
Статутний капiтал			 	16	579	579
Нерозподiлений прибуток /накопиченi збитки	 	 	21465	22742
   Разом капiталу	 	 	 	 	 	22044	23321
Непоточнi зобов"язання			 	 	 	 
Вiдстроченi податковi зобов"язання	 	 	 	386	697
Доходи майбутнiх перiодiв			 	 	 	 
Iншi довгостроковi зобов"язання	 	 	17	2809	0
Разом непоточних зобов2язань	 зобов"язань		 	 	3195	697
Поточнi зобов"язання			 	 	 	 
Короткостроковi забезпечення	 	 	18	700	1000
Короткостроковi позики			 	 	 	 
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов"язаннями	 	 	 
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть	19	7286	15940
Iншi зобов"язання	 	 	 	 	 	 	 
    Всьог зобов"язань			 	 	7986	17637
Разом власний капiтал та зобов"язання	 	 	33225	40958











		Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 
					тис.грн			
 	 	 	 	 	 	 	2012	2011
Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi    		 	 
Надходження грошових коштiв вiд клiєнтiв	 	 	50296	46113
Грошовi кошти, сплаченi постачальникам та працiвникам	-40861	-41994
Грошовi кошт, генерованi вiд операцiй	 	 	-578	-465
Вiдсотки сплаченi						 	2
Податки на прибуток. сплаченi	 	 	 	-4601	-3540
  Чистi грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi		4256	116
Грошовi потоки вiд iнвестицiйної дiяльностi	 	 	 
Придбання дочiрнього пiдприємства, за вирахуванням		 	 
придбаних грошових коштiв	 	 	 	 	 
Придбання основних засобiв				-480	 
Надходження вiд продажу обладнання	 	 	3381	 
Вiдсотки одержанi					 	 
Дивiденди одержанi	 	 	 	 	 	 
        Чистi грошовi кошти, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi	2901	 
Грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi	 	 	 	 
Надходження вiд випуску акцiонерного капiталу		 	 
Надходження вiд довгострокових позик	 	 	-2897	-13
Сплата зобов"язань за фiнансовою орендою			 	 
Дивiденди сплаченi	 	 	 	 	 	 
        Чистi грошовi кошти, використанi у фiнансовiй дiяльностi	-2897	-13
Чисте збiльшення грошових коштiв та їх еквiвалентiв	4260	103
Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду	1268	1165
Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду	 	5528	1268
								























Звiт про змiни у капiталi за рiк	
				
		тис.грн.		
 	Статутний	Емiсiйний	Нерозпо	Власний
 	капiтал	дохiд	дiлений	капiтал
 	 	 	прибуток	 
Залишок на 31 грудня 2010 року	579		25610	26189
Усього сукупний прибуток за рiк	 	 	-4145	-4145
 	 		 	 
Залишок на 31 грудня 2011 року	579	 	21465	22044
усього сукупного прибутку за рiк	 		1277	 
 	 	 	 	 
Залишок на 31 грудня 2012 року	579	 	22742	23321
				












 
		Звiт про сукупнi прибутки та збитки за рiк який закiнчився 31 грудня 			
								тис.грн.			
 	 	 	 	 	 	 	 	 	Примiтки	2012	2011
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї(робiт, послуг)				 	6,1	37549	22332
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг)	 	 	 	6,2	28941	19476
Валовий прибуток						 	 	8608	2856
Iншi доходи	 	 	 	 	 	 	 	6,3	16245	17742
Витрати на збут							 	6,4	1533	1314
Адмiнiстративнi витрати	 	 	 	 	 	 	6,5	3867	3604
Iншi витрати							 	6,6	17676	19131
Фiнансовi доходи	 	 	 	 	 	 	 	6,7	 	2
Фiнансовi витрати						 	6,7	153	310
Прибуток до оподаткування	 	 	 	 	 	 	1624	3759
Витрати з податку на прибуток					 	 	347	386
Прибуток вiд дiяльностi, що триває	 	 	 	 	 	 	1277	-4145
Прибуток/ збиток вiд припинення дiяльностi				 	 	 	 
Прибуток за рiк	 	 	 	 	 	 	 	 	1277	-4145
Iншi сукупнi прибутки						 	 	 	 
Переоцiнка iнвестицiй, доступних до продажу	 	 	 	 	 	 	 
Переоцiнка основних засобiв					 	 	 	 
Податок на прибуток, пов"язаний з компонентами iншого сукупного прибутку	 	 	 
Iнший сукупний прибуток за рiк, за вирахуванням податкiв		 	 	 	 
 Разом сукупний прибуток / збиток за рiк	 	 	 	 	 	1277	-4145
Прибуток на акцiю (у грн.) базисний та розбавлений	 	 	 	 	 	 
						



