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

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

Генеральний
директор

Лавриненко Сергiй Геннадiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

26209430

4. Місцезнаходження
емітента

65007 Одеська область Приморський м.Одеса вул. Водопровiдна, 16

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

0487776734 0482345083

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

24.04.2015
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

79 (2083) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

stalkanatsilur.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

27.04.2015
(дата)

28.04.2015
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб;
У Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря;
Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає домiнуючого становища в
галузi. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, тому що у статутному капiталi Товариства немає державної
частки;
Випуска похiднiх ЦП, а також iнших цiнних паперiв не було.
Викупу акцiй власного випуску протягом звiтного перiоду не здiйснювалось.
Iнформацiї про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв немає, тому що умови випуску
облiгацiй, в тому числi рiшення про розмiщення облiгацiї, не передбачають наявностi додаткового забезпечення.
Звiт про стан об'єктiв нерухомостi не надається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.
Звiт про корпоративне управлiння вiдсутнiй тому, що товариство не являється фiнансовою установою.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТСIЛУР"

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

АО1 № 316948

3. Дата проведення державної реєстрації

31.10.2003

4. Територія (область)

Одеська область

5. Статутний капітал (грн.)

26082688.25

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

0.000

0.000
3145

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
25.93

ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ІЗ ДРОТУ, ЛАНЦЮГІВ І ПРУЖИН

24.34

ХОЛОДНЕ ВОЛОЧІННЯ ДРОТУ

52.29

ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ

10. Органи управління
Акціонерне товариство
підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний"

2) МФО банку

328209

3) Поточний рахунок

26005312024501

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

ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний"

5) МФО банку

328209

6) Поточний рахунок

26004312024502

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

Голова наглядової ради
1) посада
Немировський Володимир Леонiдович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1963
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
15
6) стаж роботи (років)**
ВАТ "Стальканат", референт з економ. питань
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
27.06.2014 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод
мiж проведенням Загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та
регулює дiяльнiсть Генерального директора
Голова Наглядової ради обирається на першому засiданнi Наглядової ради з числа обраних членiв
Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв. Голова Наглядової ради:
- органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого
Наглядовою радою;
- скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, забезпечує
дотримання порядку денного засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради та
забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради;
- органiзовує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу
комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими
особами Товариства;
- готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан
Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства;
- надає рекомендацiї Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членiв Наглядової ради.
Наглядова рада має такi повноваження:
-здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (крiм питань здiйснення перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що належать до компетенцiї Ревiзора), а також за
виконанням Генеральним директором рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
-розглядає та затверджує щоквартальнi звiти Генерального директора щодо пiдсумкiв господарської
дiяльностi Товариства за вiдповiдний перiод;
-розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi
Товариства;
-розглядає та затверджує внутрiшнi Положення Товариства, за винятком Положень про Загальнi збори,
Наглядову раду, Генерального директора, Ревiзора та про фонди Товариства, якi пiдлягають затвердженню
Загальними зборами;
-готує або погоджує проекти рiшень Загальних зборiв;
-виступає iнiцiатором проведення Ревiзором позачергових ревiзiй, а також аудиторських перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
-затверджує за поданням Генерального директора перелiк документiв, якi мiстять конфiденцiйну
iнформацiю або становлять комерцiйну таємницю, та порядок доступу до них;
-готує та вносить на розгляд Загальних зборiв рiшення про притягнення до вiдповiдальностi (в тому числi матерiальної ) посадових осiб органiв управлiння Товариства. Якщо до вiдповiдальностi притягується член
Наглядової ради, то при пiдготовцi та прийняттi рiшення про внесення на розгляд Загальних зборiв
питання про притягнення його до вiдповiдальностi участi в голосуваннi вiн не бере;
-розглядає та подає на затвердження Загальних зборiв проект рiшення про анулювання цiнних паперiв,
випущених Товариством;
-розглядає випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв щодо усунення цих порушень;
-затверджує форму i текст бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;
-затверджує плани роботи служби внутрiшнього аудиту та розглядає звiти про їх виконання, надає
доручення на проведення позапланових цiльових перевiрок;
-Наглядова рада має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Голова Наглядової
ради може викликати на засiдання ради Генерального директора, членiв Ради Директорiв та Ревiзора для їх
заслуховування та надання пояснень.
Загальнiй стаж роботи 15 років. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала
посади голови правління та референта з економічних питань.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.

03.03.2014р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" було прийнято рiшення про задоволення
заяви Голови Наглядової ради товариства Немировського В.Л. щодо припинення його повноважень за його
заявою.
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"(надалi Товариство),що вiдбулися 25.06.2014р. прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради Товариства
Немировського Володимира Леонiдовича. Дане рiшення прийнято вiдповiдно до положень статуту
товариства та в зв'язку iз переобранням усього складу Наглядової ради товариства. Строк обрання на
посаду - 3 роки.
З 03.03.2014 р. по 06.05.2014р. Немировський Володимир Леонiдович працював на посадi голови Одеської
обласної державної адмiнiстрацiї.
До 03.03.2014р. обiймав посаду голови наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"
на протязi 7 рокiв та 8 мiс.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.
27.06.2014р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство) вiдповiдно до П.10.6.
статуту товариства було обрано Голову наглядової ради - Немировського Володимира Леонiдовича.
Обрання нового голови Наглядової ради товариства пов'язане iз переобранням загальними зборами
акцiонерiв 25.06.2014р. повного складу Наглядової ради товариства.

Член наглядової ради
1) посада
Цимбалюк Максим Вiкторович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1980
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
13
6) стаж роботи (років)**
Всеукраїнська страхова компанiя "Народна", генеральний
7) найменування підприємства та
директор
попередня посада, яку займав**
25.06.2014 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод
мiж проведенням Загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та
регулює дiяльнiсть Генерального директора
Загальнiй стаж роботи 13 років. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала
посади генерального директора та заступника голови ради директорiв з юридичних питань, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Працює в ТОВ ПIК "Денкер", заступник голови ради директорiв з юридичних питань, м. Одеса, вул.
Михайлiвська,44. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
14.04.2014р. Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" було прийнято рiшення призначити члена
Наглядової ради Цимбалюка М.В. виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради Товариства. Дане
рiшення було прийнято у зв'язку з припиненням повноважень Голови Наглядової ради Немировського В.Л.
Строк призначення на посаду виконуючого обов'язки не визначено.
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" (надалi - Товариство),
що вiдбулися 25.06.2014р., прийнято рiшення про переобрання Цимбалюка М.В. до складу Наглядової ради
товариства на посаду члена Наглядової ради. Дане рiшення прийнято вiдповiдно до положень статуту
товариства та в зв'язку iз переобранням усього складу Наглядової ради товариства. Строк обрання на
посаду - 3 роки.
До призначення на посаду члена наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" Цимбалюк М.В.
обiймав посаду В.о. Голови Наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" з 14.04.2014р. по 25.06.2014р. З
04.06.2010р. по 14.04.2014р. обiймав посаду члена наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур". До
03.06.2010р. працював Генеральним директором Всеукраїнської страхової компанiї "Народна".

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,

Ревiзор
Голованова Людмила Iллiвна
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1948
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
49
6) стаж роботи (років)**
ТОВ ПIК "Денкер", головний бухгалтер
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
19.10.2012 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Ревiзор Товариства здiйснює контроль шляхом проведення перевiрок i доповiдає про результати
проведених перевiрок Загальним
зборам, а в перiод мiж Загальними зборами - Наглядовiй радi. Ревiзiя
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться не менше (одного) разу на рiк. Перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, фiлiй та представництв проводяться
за рiшенням
Загальних зборiв, Наглядової ради, Генерального директора, з власної iнiцiативи Ревiзора або на вимогу
акцiонерiв Товариства, якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 (десяти)
вiдсоткiв акцiй Товариства. Про результати перевiрок, якi проводилися
за iнiцiативою Наглядової
ради чи акцiонерiв, Ревiзор iнформує Наглядову раду, а за її рiшенням - звiтує про таку перевiрку на
найближчих Загальних зборах. Перевiрка дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не
менш як 10 (десятьма) вiдсотками акцiй Товариства, повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30
(тридцять) днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв, але не ранiше дня укладення вiдповiдним
акцiонером (акцiонерами) договору про її проведення, крiм визначених законом випадкiв. Ревiзор для
виконання своїх обов'язкiв мають право доступу у
всi примiщення Товариства, право
вимагати
надання всiх бухгалтерських, фiнансових та iнших документiв Товариства, залучати до своєї роботи
незалежних аудиторiв за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадкiв), отримувати
особистi пояснення вiд усiх посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства. Ревiзор має право
органiзовувати перевiрку та пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової
звiтностi
Товариства
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi незалежним аудитором
згiдно з чинним законодавством України. За пiдсумками проведення планових та позапланових
перевiрок Ревiзор складає висновки. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про
достовiрнiсть та
повноту даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод, а також
факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Без
висновку Ревiзора Загальнi збори не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства.
Загальнiй стаж роботи 49 років. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала
посади головного бухгалтера та головного консультанта з аудиту, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Працює в ТОВ ПIК "Денкер", головний консультант з аудиту, м. Одеса, вул. Михайлiвська,44.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
У звітному періоді змін на посаді ревізора не відбувалось.
Член наглядової ради
1) посада
Дубович Вiталiй Анатолiйович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1974
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
24
6) стаж роботи (років)**
ПАТ "IнГЗК", начальник казначейства
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
25.06.2014 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства в перiод
мiж проведенням Загальних зборiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, контролює та
регулює дiяльнiсть Генерального директора.
Загальнiй стаж роботи 24 роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi - начальник
казначейства та заступник голови ради директорiв по контрольно-ревiзiйнiй роботi.
Працює в ТОВ ПIК "Денкер"- заступник голови ради директорiв по контрольно-ревiзiйнiй роботi, м. Одеса,
вул. Михайлiвська, 44.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"(надалi Товариство),що вiдбулися 25.06.2014р. прийнято рiшення про переобрання членом Наглядової ради
Товариства Дубовича Вiталiя Анатолiйовича. Дане рiшення прийнято вiдповiдно до положень статуту

товариства та в зв'язку iз переобранням усього складу Наглядової ради товариства. Строк обрання на
посаду - 3 роки.
З 27.04.2012 р. по теперiшний час обiймав посаду члена наглядової ради ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур". До
27.04.2012р. працював начальником казначейства в ПАТ "IнГЗК".
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини - вiдсутнi.

Генеральний директор
1) посада
Лавриненко Сергiй Геннадiйович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1978
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
14
6) стаж роботи (років)**
ТОВ "Сiлур", генеральний директор
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
08.01.2014 на три роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
Одноособовим виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є
Генеральний директор. Рiшення Генерального директора оформляються вiдповiдними наказами або
розпорядженнями та є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства.
Генеральний директор має наступнi повноваження:
- самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв Товариства на суму, що не перевищує 10 (десяти)
вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства за винятком обмежень, встановлених Статутом Товариства. Правочини на суму, що перевищує
10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв вчиняються за умови їх попереднього узгодження Наглядовою
радою або Загальними зборами акцiонерiв.
- самостiйно приймає рiшення стосовно вчинення правочинiв, пов'язаних з володiнням, користуванням та
розпорядженням основними засобами Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорiв продажу,
мiни, лiзингу, ренти, застави, iпотеки, доручення, комiсiї та оренди на строк ), за умови що цiна правочину,
що пiдлягає укладенню не перевищує 100 000 (сто тисяч грн.);
- без попереднього погодження з iншими органами управлiння списує з балансу Товариства основнi засоби
та iншi необоротнi активи, непридатнi для подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi,
пошкодженi внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi
iнвентаризацiї як нестача за умови, що вартiсть кожного об'єкту не перевищує 20 000 грн. При цьому,
загальна вартiсть об'єктiв, що пiдлягають списанню не повинна перевищувати 500 000 грн. впродовж
кален-дарного року.
- забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового
розпорядку; вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його
уповноваженим органом, та органiзовує його виконання;
- затверджує, штатний розклад та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;
- наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення
вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
- якщо iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв - укладає вiд iменi Товариства цивiльно-правовi
договори з членами Наглядової ради у встановленому Статутом та Положенням про Наглядову раду
Товариства порядку;
- призначає на посаду та звiльнює керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв;
- контролює додержання вимог законодавства працiвниками Товариства;
- визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на умовах договору пiдряду, iнших
цивiльно-правових договорiв;
- самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у
вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо
граничних витрат на вiдрядження;
- виписує векселя в оплату товарiв, робiт, послуг поставлених Товариству на суму, що не перевищує 50 000
грн., при цьому загальна заборгованiсть перед кожним держателем векселя не повинна перевищувати 50
000 грн. ;
- розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв
(крiм випадкiв обумовлених у Статутi), надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи
заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi;
- затверджує номенклатуру Товариства;
- вирiшує питання про списання безнадiйних активiв;
- надає позики працiвникам Товариства на суму, що не перевищує 50 000 грн. Питання щодо надання
позики працiвнику Товариства, загальна заборгованiсть якого перед Товариством за попереднiми
договорами позики перевищує 50 000 грн. належить до компетенцiї наглядової ради Товариства.;

- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, повноваження щодо яких делегованi йому iншими органами
Товариства та/або необхiднi для досягнення статутних цiлей, згiдно з законодавством України, Статутом та
внутрiшнiми документами Товариства
Загальнiй стаж роботи 14 років. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала
посади - директор, генеральний директор, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
У звітному періоді змін на посаді Генерального директора не відбувалось.
Головний бухгалтер
1) посада
Гулаткан Оксана Михайлiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1968
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
24
6) стаж роботи (років)**
ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур", заступник головного
7) найменування підприємства та
бухгалтера
попередня посада, яку займав**
21.01.2011 безстроково
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Здiйснювати органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi i контроль
за дбайливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв та збереженням власностi
пiдприємства.
Формувати вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи iз структури
i особливостей дiяльностi пiдприємства.
Проводити роботу з пiдготовки i ухвалення робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових
документiв, якi використовуються для оформлення господарських операцiй, по яких не передбаченi типовi
форми, а також забезпеченню порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських
операцiй, дотриманню технологiй обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу.
Загальнiй стаж роботи 24 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала
посади - бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини н емає.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
У звітному періоді змін на посаді Головного бухгалтера не відбувалось.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

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

Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова наглядової
ради

Немировський
Володимир Леонiдович

д/н

205

0.00019649048

205

0

0

0

Член наглядової
ради

Цимбалюк Максим
Вiкторович

д/н

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Голованова Людмила
Iллiвна

д/н

0

0

0

0

0

0

Член наглядової
ради

Дубович Вiталiй
Анатолiйович

д/н

0

0

0

0

0

0

Генеральний
директор

Лавриненко Сергiй
Геннадiйович

д/н

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Гулаткан Оксана
Михайлiвна

д/н

0

0

0

0

0

0

205

0.00019649048

205

0

0

0

Усього

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

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

BOMBERIO HOLDINGS
LIMITED

НЕ 321630

КIПР 2301 Лакатамiя, Нiкосiя
Антуполеос, 28

52165274

49.999901754759

52165274

0

0

0

LIFTONE VENTURES
LIMITED

НЕ 321633

КIПР 2221 Нiкосiя, Лакатамiя
Екторос, буд. 3., оф 101

52165274

49.999901754759

52165274

0

0

0

привілейо
вані на
пред'явни
ка

Кількість за видами акцій
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Кількість
акцій
(штук)

Усього 104330548

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні
99.999803509517

104330548

0

0

привілейо
вані на
пред'явни
ка
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові
X

29.01.2014
Дата проведення
100
Кворум зборів
Опис Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада товариства.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв Товариства.
3. Прийняття рiшення про нарахування та виплату частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи
ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур" у попереднiх роках.
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого рiшенням наглядової ради Товариства,
не надходило. Змiни до порядку денного не вносились.
Результати розгляду питань порядку денного:
По всiм питанням порядку денного загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення прийнятi "за"
ОДНОГОЛОСНО

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові
X

07.03.2014
Дата проведення
100
Кворум зборів
Опис Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада товариства.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв Товариства.
3. Прийняття рiшення про затвердження передавального акту на пiдставi, якого до Товариства будуть
переданi усi майновi права та обов'язки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТТЮ
"ОДЕСЛIФТ" (код ЄДРПОУ 38925761) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТТЮ
"ПРОМЛIФТ" (код ЄДРПОУ 37861875).
4. Прийняття рiшення про затвердження договору про приєднання.
5. Прийняття рiшення про збiльшення Статутного капiталу Товариства у зв'язку з реорганiзацiєю
Товариства шляхом приєднання до нього ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТТЮ
"ОДЕСЛIФТ" (код ЄДРПОУ 38925761) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТТЮ
"ПРОМЛIФТ" (код ЄДРПОУ 37861875).
6. Прийняття рiшення про випуск акцiй з метою конвертацiї часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТТЮ "ОДЕСЛIФТ" (код ЄДРПОУ 38925761) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТТЮ "ПРОМЛIФТ" (код ЄДРПОУ 37861875), що припиняються внаслiдок
приєднання, в акцiї ПрАТ "ВО "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР", до якого здiйснюється приєднання.
7. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо
затвердження результатiв розмiщення (обмiну) акцiй.
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого рiшенням наглядової ради Товариства,
не надходило. Змiни до порядку денного не вносились.
Результати розгляду питань порядку денного:
По всiм питанням порядку денного загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення прийнятi "за"
ОДНОГОЛОСНО

Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

18.04.2014
Дата проведення
100
Кворум зборів
Опис Проведення чергових загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада товариства.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ

(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв Товариства.
3. Звiт генерального директора про пiдсумки фiнансово-економiчної дiяльностi Товариства в 2013 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства.
4. Звiт Наглядової ради про пiдсумки дiяльностi Наглядової ради Товариства в 2013 роцi. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
5. Звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в
2013 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора Товариства.
6. Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства в 2014 р.
7. Затвердження рiчного звiту, рiчних пiдсумкiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013
р.
8. Порядок розподiлу прибутку Товариства за 2013 рiк.
9. Про прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом 2014 року.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Обрання членiв
Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з ними.
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого рiшенням наглядової ради Товариства,
не надходило. Змiни до порядку денного не вносились.
Результати розгляду питань порядку денного:
По 1-9 питанню порядку денного загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення прийнятi "за"
ОДНОГОЛОСНО. По 10 питанню усi акцiонери утрималися вiд голосування рiшення не прийняте.

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові
X

13.05.2014
Дата проведення
100
Кворум зборів
Опис Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада товариства.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв Товариства.
3. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Виробниче об'єднання "Стальканат-Сiлур" шляхом викладення його у новiй редакцiї.
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого рiшенням наглядової ради Товариства,
не надходило. Змiни до порядку денного не вносились.
Результати розгляду питань порядку денного:
По всiм питанням порядку денного загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення прийнятi "за"
ОДНОГОЛОСНО

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові
X

25.06.2014
Дата проведення
99.997
Кворум зборів
Опис Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада товариства.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв Товариства.
3. Прийняття рiшень про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Обрання членiв
Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними,
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з ними.

Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого рiшенням наглядової ради Товариства,
не надходило. Змiни до порядку денного не вносились.
Результати розгляду питань порядку денного:
По всiм питанням порядку денного загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення прийнятi "за"
ОДНОГОЛОСНО

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові
X

06.08.2014
Дата проведення
99.324
Кворум зборів
Опис Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада товариства.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв Товариства.
3. Прийняття рiшення про зменшення обсягу дивiдендiв за попереднi роки дiяльностi пiдприємства, а
саме, за пiдсумками роботи пiдприємства у 2011 роцi, визначених до виплати акцiонерам Товариства
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.01.2014р. до рiвня 14 000 002,06 грн. iз збереженням строку
виплати.
4. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за попереднi роки дiяльностi пiдприємства, а саме, за
пiдсумками роботи пiдприємства у 2011 роцi , визначених до виплати акцiонерам Товариства Рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.01.2014р. (Протокол № 21), залишок до виплати яких складає суму 25
999 997,94 грн. та встановлення строку виплати.
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого рiшенням наглядової ради
Товариства, не надходило. Змiни до порядку денного не вносились.
Результати розгляду питань порядку денного:
По всiм питанням порядку денного загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення прийнятi "за"
ОДНОГОЛОСНО

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові
X

21.11.2014
Дата проведення
99.99
Кворум зборів
Опис Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада товариства.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв Товариства.
3. Прийняття рiшення про пролонгацiю кредитного договору № В 366/1 вiд 23.12.2005 р. на 12
(Дванадцять) календарних мiсяцiв iз встановленням лiмiту кредитної лiнiї у розмiрi 2 635 000,00 дол.
США (Два мiльйони шiстсот тридцять п'ять тисяч доларiв США 00 центiв), зi сплатою вiдсоткової ставки
у розмiрi не бiльше нiж 10,0 % (Десять вiдсоткiв рiчних);
4. Прийняття рiшення про пролонгацiю кредитного договору № 241/2 вiд 07.08.2007 р. на 12
(Дванадцять) календарних мiсяцiв з встановленням лiмiту кредитної лiнiї у розмiрi:
" 6 266 500,00 дол. США (Шiсть мiльйонiв двiстi шiстдесят шiсть тисяч п'ятсот доларiв США 00 центiв), зi
сплатою вiдсоткової ставки у розмiрi не бiльше нiж 10,0% (Десять вiдсоткiв рiчних);
" 34 693 290,00 грн. (Тридцять чотири мiльйони шiстсот дев'яносто три тисячi двiстi дев'яносто гривень
00 копiйок), зi сплатою вiдсоткової ставки у розмiрi не бiльше нiж 18,0% (Вiсiмнадцять вiдсоткiв рiчних);
5. Прийняття рiшення про пролонгацiю кредитного договору № 124/2 2009 вiд 04.12.2009 р. на 12
(Дванадцять) календарних мiсяцiв з встановленням лiмiту кредитної лiнiї у розмiрi:
" 5 615 900,00 дол. США (П'ять мiльйонiв шiстсот п'ятнадцять тисяч дев'ятсот доларiв США 00 центiв), зi
сплатою вiдсоткової ставки у розмiрi не бiльше нiж 10,0% (Десять вiдсоткiв рiчних);
" 2 000 000,00 дол. США (Два мiльйони доларiв США 00 центiв), зi сплатою вiдсоткової ставки у розмiрi
не бiльше нiж 10,75% (Десять цiлих сiмдесят п'ять вiдсоткiв рiчних);
" 2 900 000,00 євро (Два мiльйони дев'ятсот тисяч євро 00 євроцентiв), зi сплатою вiдсоткової ставки у
розмiрi не бiльше нiж 9,0% (Дев'ять вiдсоткiв рiчних);

" 22 000 000,00 грн. (Двадцять два мiльйони гривень 00 копiйок), зi сплатою вiдсоткової ставки у розмiрi
не бiльше нiж 18,0% (Вiсiмнадцять вiдсоткiв рiчних);
" 2 500 000,00 грн. (Два мiльйони п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок), зi сплатою вiдсоткової ставки у
розмiрi не бiльше нiж 19,0% (Дев'ятнадцять вiдсоткiв рiчних).
6. Про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "ВО "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР" на укладання
та пiдписання додаткових угод до кредитних договорiв № В 366/1 вiд 23.12.2005 р., № 241/2 вiд
07.08.2007р., № 124/2 2009 вiд 04.12.2009 р. на вищезазначених умовах.
7. Про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "ВО "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР" на укладання
та пiдписання додаткових угод до договорiв забезпечення щодо вищезазначених змiн до кредитних
договорiв:
" Договору застави вiд 28.12.2005 р.
" Договору iпотеки вiд 04.11.2009 р., посвiдченого приватним нотарiусом Одеського мiського
нотарiального округу Iллiчовою Н.А., зареєстрованого в реєстрi за № 12546;
" Договору iпотеки вiд 06.09.2007 р., посвiдченого приватним нотарiусом Одеського мiського
нотарiального округу Iллiчовою Н.А., зареєстрованого в реєстрi за № 15778;
" Договору застави вiд 12.03.2012 р.
" Договору iпотеки вiд 29.12.2009 р., посвiдченого приватним нотарiусом Одеського мiського
нотарiального округу Iллiчовою Н.А., зареєстрованого в реєстрi за № 15225;
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого рiшенням наглядової ради Товариства,
не надходило. Змiни до порядку денного не вносились.
Результати розгляду питань порядку денного:
По всiм питанням порядку денного загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення прийнятi "за"
ОДНОГОЛОСНО

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові
X

15.12.2014
Дата проведення
99.99
Кворум зборів
Опис Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiювала Наглядова рада товариства.
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про припинення
повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв Товариства.
3. Про пiдтвердження рiшень, якi були прийнятi Наглядовою радою ПрАТ "ВО "Стальканат-Сiлур"
20.11.2014р. та оформленi протоколом №27 вiд 20.11.2014р.
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого рiшенням наглядової ради Товариства,
не надходило. Змiни до порядку денного не вносились.
Результати розгляду питань порядку денного:
По усiм питанням порядку денного загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення прийнятi "за"
ОДНОГОЛОСНО.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

23.04.2014

36/1/2014

Національна комiсiя
з цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000010789

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.25

104330753

26082688.25

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються.
Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Мета додаткової емiсiї - обмін акцій на частки у статутному фонді юридичних осіб
внаслідок їх приєднання до ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур". Спосiб розмiщення ЦП - серед обмеженого кола осiб.

2. Відомості про облігації емітента ( для кожного непогашеного випуску облігацій )
1) процентні облігації
Дата
Номер свідоцтва Найменування органу, Номінальна
Форма
Кількість у
реєстрації про реєстрацію
що зареєстрував
вартість
існування та
випуску (штук)
випуску
випуску
випуск
(грн.)
форма випуску

1

2

3

24.12.2010

133/2/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Опис

4
1000.00

5
85000

Загальна
номінальна
вартість (грн.

6

7

Бездокументарн
i iменнi

85000000.00

Сума
Процентна
виплаченого
Термін
ставка за
процентного
виплати
облігаціями
доходу за
проценітв
(у відсотках)
звітний період
(грн.)
8

9

20.000000000
01.03.2016
000

Дата
погашення
облігацій

10

11

2968861.40

01.03.2016

Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внурiшньому ринку України. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для
включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Метою випуску облiгацiй є залучення коштiв юридичних осiб на закупiвлю сировини та матерiалiв та для
оплати робiт, необхiдних для збiльшення обсягiв виробництва та розширення асортименту продукцiї, що випускається.
Випуск розмiщується серед обмеженого кола осiб. Згiдно протоколу дострокове погашення не заплановане.
Протягом звiтного перiоду додаткової емiсiї не здiйснювалось.
Код цiнного папера UA4000103659.

2) дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування та форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн.

Дата
погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

д/н

0.00

д/н

д/н
Опис

3) цільові ( безпроцентні ) облігації

0.00

0

Дата
реєстрації
випуску
1
д/н
Опис

Номер свідоцтва
Найменування органу,
про реєстрацію
що зареєстрував випуск
випуску
2

3

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

Форма існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн.

Найменування товару
(послуги), під який
здійснено емісію

Дата
погашення
облігацій

4

5

6

7

8

9

д/н

0.00

0.00

0

д/н

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

- транспортні засоби

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
388353.00
365959.00
0
0
231426.00
219426.00
0
0
119630.00
109683.00
0
0
12735.000
12216.000

- інші

24562.000

24634.000

0.000

0.000

24562.000

24634.000

2. Невиробничого призначення

5865.000

1310.000

0.000

0.000

5865.000

1310.000

- будівлі та споруди

5499.000

1082.000

0.000

0.000

5499.000

1082.000

- машини та обладнання

102.000

79.000

0.000

0.000

102.000

79.000

3.000

3.000

0.000

0.000

3.000

3.000

- інші

261.000

146.000

0.000

0.000

261.000

146.000

Усього

394218.00
0

367269.00
0

0.000

0.000

394218.00
0

367269.00
0

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення
- будівлі та споруди
- машини та обладнання

- транспортні засоби

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

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
388353.00
365959.00
0
0
231426.00
219426.00
0
0
119630.00
109683.00
0
0
12735.000
12216.000

Пояснення : Пояснення : Основні засоби відображаються у Балансі Товариства по
собівартості з вирахуванням зносу.
Амортизація на основні фонди до 1 квітня 2011р. нараховувалась згідно статті 8
Закону України з 22.05.97 року №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств"
та з 1 квітня 2011 р. ст. 145 Податкового Кодексу України. Усі витрати на ремонт
основних засобів віднесені на витрати операційної діяльності.
На підприємстві встановлені наступні строки корисного використання основних
засобів з дати вводу їх в експлуатацію , а саме: для будівель та споруд це
20років, для машин та обладнання - 15років, для транспортних засобів - 10 років,
для інструментів та приборів - 15 років, для інших основних засобів - 12років, для
малоцінних необоротних матеріальних активів - 5 років.
Умови користування основними засобами відповідають їх функціональному призначенню.
Виробничі потужності підприємства завантажені на 65%.
Первісна вартість основних засобів станом на 1 січня 2014 року - 787 562 тис.грн.,
знос - 393 344 тис.грн. , у т.ч. будівлі та споруди первісна вартість 351 213
тис.грн., знос - 114 288 тис.грн, машини та обладнання первісна вартість - 358 775
тис.грн., знос - 239 043 тис.грн, транспортні засобі первісна вартість 43 770
тис.грн., знос 31 032 тис.грн., інші основні засоби первісна вартість 29 227
тис.грн., знос - 6 783 тис.грн., первісна вартість малоцінних необоротних
матеріальних активів склала 4 577 тис.грн., знос - 2198 тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів на 01.01.14 - 49,9%.
Первісна вартість основних засобів станом на 1 січня 2015 року - 805 333тис.грн.,
знос - 438 064 тис.грн. , у т.ч. будівлі та споруди первісна вартість 357 883
тис.грн., знос - 137 375 тис.грн, машини та обладнання первісна вартість - 366 260
тис.грн., знос - 256 498 тис.грн, транспортні засобі первісна вартість 45 641
тис.грн., знос 33 422 тис.грн., інші основні засоби первісна вартість 30 224
тис.грн., знос - 7 791 тис.грн., первісна вартість малоцінних необоротних
матеріальних активів склала 5 325 тис.грн., знос - 2 978 тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів на 01.01.15 - 54.4%.
В 2014 році надійшло на підприємство активів (придбано та реконструйовано) на
суму 5 039 тис.грн., з них будівлі та споруди 678,0 тис.грн., машини та
устаткування 2060,0 тис.грн., транспортні засоби 1419,0 тис.грн., інші основні
засоби 435,0 тис.грн., малоцінні необоротні матеріальні активи 447,0 тис.грн.
Крім того у 2014 році відбулось приєднання ТОВ "Промліфт" та ТОВ "Одесліфт". У
результаті приєднання відбулось збільшення первісної вартості основних засобів на
22 844тис.грн. та суми амортизації на 12 168тис.грн, а саме будівлі та споруди
первісна вартість 8 653 тис.грн., знос - 5 111 тис.грн, машини та обладнання
первісна вартість - 10 932 тис.грн., знос - 4 518 тис.грн, транспортні засобі
первісна вартість 2 253 тис.грн., знос 1 718 тис.грн., інші основні засоби

первісна вартість 837 тис.грн., знос - 694 тис.грн., первісна вартість малоцінних
необоротних матеріальних активів склала 169 тис.грн., знос - 127 тис.грн.
У 2014 році реалізовано активів на суму - 2971,2 тис. грн. у т.ч. ПДВ. По
реалізованим активам структура розподілилася наступним чином: : будівлі та споруди
2709,6 тис.грн, машини та устаткування 145,2 тис.грн., транспортні засоби 116,4
тис.грн. Залишкова вартість реалізованих у 2014р. основних засобів склала
174,5тис.грн.
У 2014 році ліквідовано активів на суму - 302 тис. грн.
По ліквідованим активам структура розподілилася наступним чином: будівлі та
споруди 1 тис.грн, машини та устаткування 273 тис.грн., транспортні засоби 1,0
тис.грн., інші основні засоби 26,0 тис.грн, малоцінні необоротні матеріальні
активи 1,0 тис.грн.
Обмежень на використання майна Емiтента немає.

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

За звітний період

За попередній період

-142783

164429

26083

25765

26083
25765
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
У зв'язку з тим, що розрахункова вартість чистих активів (-142783.000 тис.грн. ) менше
Висновок
скоригованого статутного капіталу (26083.000 тис. грн. ), що не відповідає вимогам чинного
законодавства, Товариству необхідне вжити заходів щодо приведення своєї діяльності у
відповідность до приписів законодавства України.

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

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
10.750
9.750
10.000
10.000
10.000
10.750
9.000
18.000
Х
Х

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
487648.00
Х
ПАТ "ПУМБ"
28.09.2012
100542.00
19.09.2015
ПАТ "ПУМБ"
28.09.2012
95899.00
19.09.2015
Акцiонерний банк "Пiвденний"
07.08.2007
98814.00
22.12.2015
Акцiонерний банк "Пiвденний"
23.12.2005
41550.00
22.12.2015
Акцiонерний банк "Пiвденний"
04.12.2009
88554.00
22.12.2015
Акцiонерний банк "Пiвденний"
04.12.2009
20658.00
22.12.2015
Акцiонерний банк "Пiвденний"
04.12.2009
28831.00
22.12.2015
Акцiонерний банк "Пiвденний"
04.12.2009
12800.00
22.12.2015
Зобов'язання за цінними паперами
Х
16210.00
Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
16210.00
Х
випуском) :
Процентнi облiгацiї
27.12.2010
16210.00
20.000
25.02.2016
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
474.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання
Х
303043.00
Х
Х
Усього зобов'язань
Х
807375.00
Х
Х
Опис Зобов'язання на Товариствi станом на 31.12.2014 складають суму 807375 тис.грн. та вмикають в себе:
довгостроковi кредити банкiв на суму 0 тис.грн.;
iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання на суму 187927 тис.грн.;
Поточнi зобов'язання Товариства на кiнець звiтного року значно збiльшились та складають суму 619448
тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний вид продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Канати

20834

342406.00

32

20834

342406.00

32

2

Дрiт

47426

475890.00

45

47426

475890.00

45

3

Фiбра

9870

91437.00

9

9870

91437.00

9

4

Арматурна сталка

11786

121216.00

12

11786

121216.00

12

5

Сiтка

1609

19572.00

2

1609

19572.00

2

6

Iнша

0

2408.00

0

0

2408.00

0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3
4
5

2
Сировина
Допомiжнi матерiали
Енерговитрати
Витрати на оплату працi
Iнше

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
65.40
2.80
7.80
16.80
7.20

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
10.01.2014

13.01.2014

03.03.2014

04.03.2014

14.03.2014

17.03.2014

18.03.2014
14.04.2014
26.05.2014
25.06.2014
27.06.2014

18.03.2014
14.04.2014
26.05.2014
26.06.2014
27.06.2014

18.08.2014

19.08.2014

18.08.2014

20.08.2014

Вид інформації
3
інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій
інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

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

1
2
3

Рік
2012
2013
2014

Кількість зборів, усього
5
2
8

У тому числі позачергових
4
1
7

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

Ні

X
X
X

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

Ні
X
X

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

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
д/н

Так
X
X

Ні

X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Клопотання щодо отримання кредиту

Так
X

Ні
X

X
X
X
X
X
X
X

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
3
1
0
2
1
2

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 55
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
не створено д/н

Ні
X
X
X
X

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

Так
X

Ні
X
X

X

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

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) 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 ?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

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

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

ринок цінних
паперів

товаристві

акціонерного
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

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

Ні
X

X
X

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

Ні
X
X
X

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

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) д/н

Так
X

Ні
X
X
X
X

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

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради

Так
X

Ні
X
X

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

X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) д/н

Так
X

Ні
X

X
X
X

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
;
яким органом управління прийнятий: немає кодексу
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
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.
д/н

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР"
Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ІЗ ДРОТУ,
ЛАНЦЮГІВ І ПРУЖИН
Середня кількість працівників 3145
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 65007 Одеська область Приморський м.Одеса вул. Водопровiдна,
16, т.0487776734
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2015

Коди
01
01
26209430
5110137500
230

за КВЕД

25.93

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

1490

961

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

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

2621
1131
696
394218
787562
393344
---

2790
1829
986
367269
805333
438064
---

1030

--

--

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

1035
1040
1045
1090
1095

38472
2906
--437782

38472
2221
--409909

1100

54595

90161

1101
1102
1103
1104
1110

28098
18624
7047
826
--

35843
40147
13563
608
--

1125

50365

70461

1130

6911

8552

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195

11171
-13819
-1842
13
1829
432
10444
149579

16237
10630
40126
-26262
8
26254
207
2677
254683

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

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

1200

--

--

1300

587361

664592

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

25765

26083

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

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

265687
---127023
--164429

236869
---405735
---142783

1500

--

--

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

1510
1515
1520
1525
1595

102470
43483
--145953

-187927
--187927

1600

153250

291207

1610

7883

196441

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

1615
1620
1621
1625
1630

39442
2231
-2725
3766

61786
474
-990
5375

1635

66006

26548

1640

--

22500

1660
1665
1690
1695

--1676
276979

--14127
619448

1700

--

--

Баланс

1900

587361

664592

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

Генеральний директор

___________

Лавриненко Сергiй Геннадiйович

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Гулаткан Оксана Михайлiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР"

2015

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
26209430

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

Код за ДКУД

1801003

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

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

1113522

1069915

2050

(872823)

(846494)

2090

240699

223421

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
52690
(64840)
(47865)
(33852)

(--)
41392
(57097)
(49424)
(42473)

2190

146832

115819

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
-3367
35889
(61097)
(--)
(320817)

(--)
-142
4645
(44696)
(--)
(8454)

2290

--

67456

2295
2300

(195826)
--

(--)
-14558

2305

--

--

2350

--

52898

2355

(195826)

(--)

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

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

--195826

-52898

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
779465
136973
52675
11785
34579
1015477

За аналогічний
період попереднього
року
4
719040
126261
47779
10924
61616
965620

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Генеральний директор

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
104330753
104330753
( 1.87697290)

За аналогічний
період попереднього
року
4
102659863
102659863
0.51527440

2615

( 1.87697290)

0.51527440

2650

--

--

___________

Лавриненко Сергiй Геннадiйович

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Гулаткан Оксана Михайлiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР"

за ЄДРПОУ

2015

Коди
01
01
26209430

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2014 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

1238918

1165617

3005
3006
3010
3011
3015
3020

46509
46508
1849
-26548
5198

38527
38526
2801
3
66003
677

3025

1252

142

3035
3040
3095

1
540
490303

6
843
642491

3100

(966689)

(927396)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3190
3195

(109178)
(60720)
(40965)
(9617)
(--)
(31348)
(8552)
(6744)
(2103)
(507377)
108790

(101435)
(52054)
(32517)
(4852)
(599)
(27066)
(6912)
(8788)
(5758)
(648005)
134242

3200

--

20

3205

2971

6196

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(38000)

3260
3270
3290
3295

(3534)
(--)
(--)
-563

(5450)
(--)
(--)
-37234

3300

--

--

3305
3340

199752
--

598088
--

3345

(--)

(--)

3350
3355
3360

212535
(16625)
(55733)

667490
(--)
(44870)

Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Генеральний директор

3390
3395
3400
3405
3410
3415

___________

(--)
-85141
23086
1842
1334
26262

(--)
-114272
-17264
19230
-124
1842

Лавриненко Сергiй Геннадiйович

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Гулаткан Оксана Михайлiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР"

2015

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
26209430

Звіт про власний капітал
за 2014 рік
Форма № 4

Стаття

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

Код за ДКУД

1801005

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
25765
265687
---127023
---

Всього

10
164429

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

25765

265687

--

--

-127023

--

--

164429

4100

--

--

--

--

-195826

--

--

-195826

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

-40000

--

--

-40000

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

318
318
26083

-28818
-28818
236869

----

----

-42886
-278712
-405735

----

----

-71386
-307212
-142783

Генеральний директор

___________

Лавриненко Сергiй Геннадiйович

_____
(підпис)

Головний бухгалтер

___________
_____
(підпис)

Гулаткан Оксана Михайлiвна

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)

Аудиторська фірма "Респект" у вигляді
товариства з обмеженою відповідальністю

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

65026, м. Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів
Звітний період, за який проведений аудит фінансової
звітності
Думка аудитора

20971605

0135
26.01.2001
04
П
000004
29.01.2013
04.11.2015
2014
Безумовно-позитивна

