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

(підпис)

Герасименко Лариса Леонiдiвна
(прізвище та ініціали керівника)
31.03.2016
(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Пiвденне управлiння механiзацiї"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01388265
4. Місцезнаходження
м. Київ , Святошинський, 03680, м. Київ, вул. Качалова, 5
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 497-10-11 (044) 497-10-11
6. Електронна поштова адреса
pat_pum@emitent.net.ua

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

31.03.2016
(дата)

Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.pym.com.ua
(адреса
сторінки)

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій
емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів
продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з
розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним
покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття
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або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за
видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав
на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець
звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати
чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного
покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
X
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних
X
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)
Примiтки.
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, так як емiтент не одержував нi якi лiцензiї та дозволи.
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - вiдсутнi,
так як емiтент не брав участi в створенi юридичних осiб. Iнформацiя
щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як така посада на
товариствi не передбачена. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, так як рейтингування не проводилось i товариство не
укладало договорiв з рейтинговими агенствами. Iнформацiя про
облiгацiї - вiдсутня, так як товариство облiгацiї не випускало.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - вiдсутня, так
як товариство iншi цiннi папери не випускало. Iнформацiя про викуп
33. Примітки
власних акцiй протягом звiтного перiоду - вiдсутня, так як товариство
власнi акцiї не викупало. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, так як товариство похiднi цiннi папери не випускало.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв
продукцiї - вiдсутня, так як дiяльнiсть щодо якої потрiбно заповнювати
iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї, а також собiвартостi
виробництва емiтентом не ведеться. Пiдприємство не працює у сферi
переробної, видобувної промисловостi, або виробництва та розподiлу
електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв вiдсутня, так як товариство не випускало борговi цiннi папери.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня ,так як

товариство iпотечнi облiгацiї не випускало. Iнформацiя про склад,
структуру i розмiр iпотечного покриття, а саме: 1) iнформацiя про
розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, 2)
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, 3)
iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття
або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття,
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за
видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду,
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй
прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на
кiнець звiтного року - вiдсутня так як товариство iпотечнi облiгацiї не
випускало. 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 вiдсутня, так як у товариства такi платежi
вiдсутнi. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, так
як товариство iпотечнi сертифiкати не випускало. Iнформацiя щодо
реєстру iпотечних активiв, вiдсутня, так як iпотечнi активи вiдсутнi на
пiдприємствi. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски
сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами
ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН вiдсутнi, так як товариство ФОН не випускало. Звiт про стан об'єкта
нерухомостi - не надається, тому що пiдприємство не випускає цiльовi
облiгацiї. Iнша iнформацiя, яка не розкрита у звiтi, свiдчить про
вiдсутнiсть таких фактiв i подiй.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Пiвденне управлiння механiзацiї"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 250954
3. Дата проведення державної реєстрації
10.01.1996
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
4450603
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)

27
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв
77.39 Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв. н. в. i. у.
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "Промiнвестбанк"
2) МФО банку
300012
3) поточний рахунок
26001619992850
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "СЕБ Банк"
5) МФО банку
300175
6) поточний рахунок
26004301292797

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування
юридичної особи
засновника та/або
учасника
Фонд державного
майна України
Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної
особи
Усього

Код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження
засновника
та/або учасника
00032945

01133 м.Київ вул.
Кутузова, 18/9

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
0.000000000000

Відсоток акцій (часток,
Серія, номер, дата видачі та
паїв), які належать
найменування органу, який видав
засновнику та/або
паспорт*
учаснику (від загальної
кількості)
0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Герасименко Лариса Леонiдiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 845841 06.06.1998 Печерське РУ ГУ МВС України м. Києвi
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища, Торгiвельно-економiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Пiвденне управлiння механiзацiї", посада - заступник головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки - правлiння є виконавчим органом, що здiйснює керiвництво
усiєю поточною дiяльнiстю Товариства. Голова правлiння органiзує роботу Правлiння,
головує на його засiданнях. Протягом звiтного року виплачена заробiтна плата згiдно зi
штатним розкладом. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Загальний стаж роботи: 46 рокiв.
Попередня посада:
12.08.2003 р. - 17.12.2003 р. - ВАТ "Пiвденне управлiння механiзацiї", посада - заступник
головного бухгалтера.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пашанова Ганна Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СТ 010367 16.01.2008 Iрпiнський МВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Середньо-технiчна, Київський технiкум радянської торгiвлi
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Пiвденне управлiння механiзацiї", головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2015 3 роки

9) Опис
Повноваження та обов'язки - правлiння є виконавчим органом, що здiйснює керiвництво
усiєю поточною дiяльнiстю Товариства. Протягом звiтного року виплачена заробiтна
плата згiдно зi штатним розкладом. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня.
Загальний стаж роботи: 42 рiк.
Попередня посада:
15.09.1995 р. - с/ч - ПАТ „ПУМ”, посада - головний бухгалтер.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кобижча Володимир Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 734525 24.03.1998 Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
середня спецiальна, Прилуцький технiкум гiдромелiорацiї та електрики
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «ПУМ», начальник вiддiлу пiдготовки виробництва та господарських робiт –
iнженер-енергетик.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки - правлiння є виконавчим органом, що здiйснює керiвництво
усiєю поточною дiяльнiстю Товариства. Протягом звiтного року виплачена заробiтна
плата згiдно зi штатним розкладом. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня.
Загальний стаж роботи: 33 роки.
Попередня посада:
01.09.2004 р. – с/ч: ПАТ «ПУМ», начальник вiддiлу пiдготовки виробництва та
господарських робiт – iнженер-енергетик.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Демчук Юлiй Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 882303 14.12.2001 Оболонське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1941
5) освіта**
Середня, спецiальна; Київський будiвельний технiкум транспортного будiвництва;
спецiальнiсть: технiк - механiк.
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ „ПУМ”,механiк виробничо-господарського вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2013 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки - здiйснює контроль фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства, його пiдроздiлiв та служб, фiлiй та представництв, що знаходяться на балансi
Товариства, здiйснює перевiрки та ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня.
Загальний стаж роботи: 42 роки.
Попередня посада:
31.13.1964 р. - 07.11.2011 р., механiк виробничо-господарського вiддiлу.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лойченко Сергiй Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ТТ 198491 07.12.2013 Шевченкiвське РВ ГУДМС України в м. Києвi
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища, Київський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
СП "Метал Холдiнг", директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис

Повноваження та обов'язки - Наглядова рада Товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю
Правлiння Товариства в iнтересах акцiонерiв у перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв.
Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня.
Загальний стаж роботи: 28 рокiв.
Мiсце роботи та посади, якi займав кандидат протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв:
02.11.2011 р. – с/ч: ТОВ „Оболонь-КСВ”, консультант з ефективностi пiдприємництва.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iващенко Максим Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ТТ 101652 04.04.2012 Деснянське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища. Iнститут економiки i права "КРОК"
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Альянс", юрисконсульт.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки - Наглядова рада Товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю
Правлiння Товариства в iнтересах акцiонерiв у перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв.
Винагорода не виплачувалась. Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Загальний стаж роботи: 15 рокiв.
Мiсце роботи та посади, якi займав кандидат протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв:
21.03.2011 р. - 30.05.2013 р.: ТОВ "Метал Холдiнг Трейд", директор;
01.06.2013 р. - 30.09.2015 р.: СП "Метал Холдiнг", директор.
01.10.2016 р. - с/ч: ТОВ "Метал Холдiнг Трейд", юрисконсульт.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Побережнюк Володимир Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
СН 696531 02.04.1998 Старокиївське РУ ГУ МВС України м. Києвi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища, Київський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Запорiжметал Холдiнг", президент.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки - Наглядова рада Товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю
Правлiння Товариства в iнтересах акцiонерiв у перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв.
Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня.
Загальний стаж роботи: 31 рiк.
Мiсце роботи та посади, якi займав кандидат протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв:
01.12.2011 р. - 01.07.2012 р.: ТОВ "Запорiжметал Холдiнг", головний консультант по
маркетингу;
02.07.2012 р. - с/ч, СП "Метал Холдiнг", головний консультант з маркетингу.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Олег Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 605921 27.03.2001 Ватутiнське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища, Київський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
СП "Метал Холдiнг", заступник директора комерцiйних питань.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки - Наглядова рада Товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю

Правлiння Товариства в iнтересах акцiонерiв у перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв.
Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня.
Загальний стаж роботи: 32 рiк.
Мiсце роботи та посади, якi займав кандидат протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв:
01.01.1993 р. – 31.03.2015 р.: СП „Метал Холдiнг”, заступник директора комерцiйних
питань.
01.04.2015 – с/ч: ТОВ „Метал Холдiнг Трейд”, заступник директора комерцiйних питань.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лойченко Валентин Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 750122 16.05.2006 ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1990
5) освіта**
Вища, Київський державний унiверситет iм. Тараса Шевченка
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ «Євробанк», заступник начальника дирекцiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки - Наглядова рада Товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю
Правлiння Товариства в iнтересах акцiонерiв у перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв.
Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня.
Загальний стаж роботи: 9 рокiв.
15.05.2011 р. – 20.09.2013 р.: ТОВ „Оболонь-КСВ”, начальник вiддiлу перспективного
розвитку.
23.09.2013 р. – 18.06.2014 р.: АТ «Укрексiмбанк», iнженер-оператор 2-ї категорiї.
01.07.2014 р. – с/ч: – ПАТ КБ «Євробанк», заступник начальника дирекцiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Олена Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 181146 21.03.1996 Печерське РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Середня, Харкiвський житлово-комунальний технiкум.
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Скорпiо", адмiнiстратор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки - Наглядова рада Товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю
Правлiння Товариства в iнтересах акцiонерiв у перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв.
Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня.
Загальний стаж роботи: 22 рiк.
01.09.2010 р. – с/ч – ТОВ „Аврiл”, директор.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Побережнюк Наталiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 322199 10.10.1996 Ленiнградське РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища, Київський державний унiверситет iм. Тараса Шевченка.
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнститут молекулярної бiологiї та генетики АН УРСР, лаборант.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2015 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки - Наглядова рада Товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю
Правлiння Товариства в iнтересах акцiонерiв у перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв.
Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини

вiдсутня.
Загальний стаж роботи: 20 рокiв.
Мiсце роботи та посади, якi займав кандидат протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв: з 2004 р. –
суб’єкт пiдприємницької дiяльностi-фiзична особа.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пашанова Ганна Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СТ 010367 16.01.1998 Iрпiнський МВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Середньо-технiчна, Київський технiкум радянської торгiвлi.
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Пiвденне управлiння механiзацiї", головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.09.1995 до припинення повноважень
9) Опис
Повноваження та обов'язки - правлiння є виконавчим органом, що здiйснює керiвництво
усiєю поточною дiяльнiстю Товариства. Протягом звiтного року виплачена заробiтна
плата згiдно зi штатним розкладом. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини вiдсутня.
Загальний стаж роботи: 42 рiк.
Iнформацiя щодо стажу керiвної роботи та перелiк попереднiх посад: 15.09.1995 р. - с/ч ПАТ „ПУМ”, посада - головний бухгалтер.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Софiєнко Людмила Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВН 358944 08.11.2006 Ружинське РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
4) рік народження**
1980

5) освіта**
Вища - Київський нацiональний торгово-економiчний унiверситет.
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Управлiння державного казначейства Київської областi, посада - головний спецiалiст
вiддiлу надходжень мiсцевого бюджету.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2013 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки - здiйснює контроль фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства, його пiдроздiлiв та служб, фiлiй та представництв, що знаходяться на балансi
Товариства, здiйснює перевiрки та ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня.
Загальний стаж роботи: 14 рокiв.
Мiсце роботи та посади, якi займав кандидат протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв:
23.02.2004 р. - 15.04.2011 р. - ПАТ „ПУМ”, посада - бухгалтер.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вдовиченко Iван Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 377372 30.03.2000 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1943
5) освіта**
Вища - Київський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут.
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ПУМ", посада - механiк виробничо-господарського вiддiлу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2013 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки - здiйснює контроль фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства, його пiдроздiлiв та служб, фiлiй та представництв, що знаходяться на балансi
Товариства, здiйснює перевiрки та ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини
вiдсутня.
Загальний стаж роботи: 56 рокiв.

Мiсце роботи та посади, якi займав кандидат протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв:
05.10.1984 р. - с/ч - ПАТ „ПУМ”, посада - механiк виробничо-господарського вiддiлу.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у
описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
голова
правлiн
ня

член
правлiн
ня,
головн
ий
бухгалт
ер

член
правлiн
ня

голова
ревiзiй
ної
комiсiї
голова

Паспортні
дані
Прізвище,
фізичної
ім'я, по
особи
батькові
(серія,
посадової
номер, дата
особи або
видачі,
повне
орган, який
найменува
видав)* або
ння
код за
юридичної
ЄДРПОУ
особи
юридичної
особи
2
3
СН 845841
06.06.1998
Герасимен
Печерське
ко Лариса
РУ ГУ МВС
Леонiдiвна
України м.
Києвi
СТ 010367
16.01.2008
Iрпiнським
Пашанова
МВ ГУ
Ганна
МВС
Iванiвна
України в
Київськiй
областi
СН 734525
Кобижча 24.03.1998
Володимир Жовтневим
Олександр РУ ГУ МВС
ович
України в м.
Києвi
СО 882303
14.12.2001
Демчук
Оболонське
Юлiй
РУ ГУ МВС
Вiкторович
України в м.
Києвi
Лойченко ТТ 198491

Кількість за видами акцій
Від
загаль
ної
Кількі
кілько прост
привілейо
сть
прості
на
привілейо
сті
і
вані на
акцій
вані
акцій іменн пред'явн
пред'явни
(штук)
ика
іменні
(у
і
ка
відсотк
ах)

4

5

6

7

8

9

700299 3.93

70029
0
9

0

0

219

0.001

219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4497

0.0025 4497 0

0

0

0

0

449625 25.26

44962 0

наглядо Сергiй
07.12.2013
вої
Валентино Шевченкiвс
вич
ьке РВ
ради
ГУДМС
України в м.
Києвi
ТТ 101652
04.04.2012
член
Iващенко
Деснянськи
наглядо Максим
м РУ ГУ
вої
Миколайов
МВС
ради
ич
України в
мiстi Києвi
СН 696531
Побережн 02.04.1998
член
юк
Старокиївсь
наглядо
Володимир ке РУ ГУ
вої
Леонiдови МВС
ради
ч
України м.
Києвi
СО 605921
член
Мельник 27.03.2001
наглядо Олег
Ватутiнське
Миколайов РУ ГУ МВС
вої
ради
ич
України в м.
Києвi
МЕ 750122
29.03.2001
член
ТУМ-2
Лойченко
наглядо
Шевченкiвс
Валентин
вої
ького РУ ГУ
Сергiйович
ради
МВС
України в м.
Києвi
СН 181146
член
Мельник 21.03.1996
наглядо Олена
Печерське
вої
Володимир РУ ГУ МВС
ради
iвна
України в
мiстi Києвi
СН 322199
10.10.1996
член
Побережн
Ленiнградсь
наглядо юк Наталiя
ке РУ ГУ
вої
Миколаївн
МВС
ради
а
України в
мiстi Києвi
член
Софiєнко ВН 358944
ревiзiй Людмила 18.11.2006
ної
Анатолiївн Ружинський
комiсiї а
РВ УМВС

3

8

53

0.00005 8

0

0

0

691618 3.89

69161
0
8

0

0

691610 3.89

69161
0
0

0

0

5

0.00003 5

0

0

0

1

0.00006 1

0

0

0

1

0.00000
1
6

0

0

0

4

0.00002 4

0.00002

0

0

України в
Житомирськ
iй обл.
СО 377372
член
Вдовиченк 30.03.2000
ревiзiй о Iван
Радянське
4522
0.03
ної
Степанови РУ ГУ МВС
комiсiї ч
України в м.
Києвi
Усього 658452 36.99
5

4522 0

0

0

65845 0
25

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій
емітента
Від
Кількість за видами акцій
загаль
ної
Найменува
Кількі
Код за
кілько
прості
привілейо
ння
Місцезнаход сть
привілейо
ЄДРП
сті прості
на
вані на
юридичної
ження
акцій
вані
акцій іменні пред'явн
ОУ
пред'явни
особи
(штук)
іменні
(у
ика
ка
відсот
ках)
Спiльне
пiдприємст
03029
во у формi
Україна м.
товариства
Київ
з
191215 Голосiївський 107728
10772
60.51
0
0
0
обмеженою 97
м. Київ
65
865
вiдповiдаль
Сапернонiстю
Слобiдський
"Метал
проїзд, 30
Холдiнг"
Від
Кількість за видами акцій
загаль
Прізвище, Серія, номер, дата
ної
Кількі
ім'я, по
видачі паспорта,
кілько
прості
привілейо
сть
привілейо
батькові
найменування
сті прості
на
вані на
акцій
вані
фізичної органу, який видав
акцій іменні пред'явн
пред'явни
(штук)
іменні
особи*
паспорт**
(у
ика
ка
відсот
ках)
Лойченко ТТ 198491 07.12.2013
449625
44962
Сергiй
Шевченкiвське РВ
25.26
0
0
0
53
Валентинов ГУДМС України в м. 3
Києвi
ич
0
0
Усього 152691 85.77 15269 0

18

118

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища,
ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

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

Опис

Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X
16.04.2015
92.03
Порядок денний:
1. Про обрання робочих органiв загальних зборiв акцiонерiв.
2. Розгляд та затвердження звiту Правлiння про результати фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк.
3. Розгляд та затвердження звiту Наглядової ради за 2014 рiк.
4. Розгляд та затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк, порядку розподiлу
прибутку (покриття збиткiв).
6. Обрання членiв наглядової ради Товариства, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, що укладаються з ними, встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
зазначених договорiв.
По всiм питанням порядку денного голосували "за" всi акцiонери власники голосуючих акцiй, що брали участь у загальних зборах.
чергові

позачергові

X

Дата
29.03.2016
проведення
Кворум зборів** 92
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв, затвердження складу
лiчильної комiсiї.
2. Звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та
Опис
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження рiчного звiту, результатiв дiяльностi та балансу
Товариства за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку або покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк з
урахуванням вимог, передбачених законом.
По всiм питанням порядку денного голосували "за" всi акцiонери власники голосуючих акцiй, що брали участь у загальних зборах.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього
періоду
за
за
простими привілейованими
акціями
акціями
Сума нарахованих
дивідендів, грн.
Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.
Сума виплачених
дивідендів, грн.
Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів
Дата виплати
дивідендів
Опис

За результатами періоду, що
передував звітньому
за
за
простими привілейованими
акціями
акціями

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Згiдно з рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв, дивiденди за 20142015 роки не нараховувались та не виплачувались.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП
"Магiстр"
Товариство з обмеженою відповідальністю
34045290
04655 Україна м. Київ Оболонський м. Київ вул.
Полярна, 20, лiт. А, поверх 1, офiс № 6
АД075883
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку України
10.10.2013
(044) 500-16-07
(044) 500-16-07
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Iнформацiя вiдсутня.

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний
депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул.
Нижнiй Вал, 17/8
АВ581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку
25.05.2011
(044) 591-04-04
(044) 482-52-07
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Iнформацiя вiдсутня.
Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа
ПФТС"
Публічне акціонерне товариство
21672206
01004 Україна м. Київ Печерський м. Київ
вул.Шовковична, 42-44
АД034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку
11.06.2012
(044) 277-50-00
(044) 277-50-01
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Iнформацiя вiдсутня.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата Номер Наймен Міжнарод
Тип
Форма Номін Кіль Загаль Частка у
реєст свідоц ування
ний
цінного існуванн альна кість на
статутно
рації тва органу, ідентифік паперу
я та
вартіс акцій номіна
му

випус про
що
аційний
форма
ть
(шту льна капіталі
ку реєстр зареєстр номер
випуску акцій к) вартіс
(у
ацію
ував
(грн)
ть відсотках
випус випуск
(грн)
)
ку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiонал
ьна
Акція
комiсiя з
проста
Бездокум
22.08. 347/10 цiнних UA400010
17802 445060 100.00000
бездокум ентарні 0.250
2011 /1/11 паперiв 0028
413 3.250 0000000
ентарна іменні
та
іменна
фондово
го ринку
Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах вiдсутнi.
Опис
Акцiї включенi до бiржового списку ПрАТ "ПФТС".

XI. Опис бізнесу
Пiвденне управлiння механiзацiї було засноване в 1962 роцi i входило до складу
Головного управлiння механiзацiї Мiнiстерства транспортного будiвництва. Головними
видами дiяльностi пiдприємства були агрегатний ремонт i оренда машин будiвельних
трестiв мiнiстерства, надання послуг з механiзацiї робiт при будiвництвi та електрифiкацiї
залiзничних колiй.
В результатi приватизацiї, Пiвденне управлiння механiзацiї в 1996 роцi було
реорганiзовано у Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвденне управлiння механiзацiї"
(скорочене найменування - ВАТ "ПУМ").
В 2009 роцi, згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв та вiдповiдно до Закону
України "Про акцiонернi товариства", було визначено тип Товариства - публiчне та назву
Товариства - Публiчне акцiонерне товариство "Пiвденне управлiння механiзацiї",
скорочена назва - ПАТ "ПУМ".
Товариство не має фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв, iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв. Товариство складається з наступних вiддiлiв: вiддiл експлуатацiї, бухгалтерiя,
виробничо-господарський вiддiл.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 24 особи. Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) вiдсутнi. Фонд оплати працi – 1654 тис.грн. Фонд оплати працi залишився на рiвнi
попереднього року.
Товариство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.
Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими пiдприємствами, органiзацiями та
установами.

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
Облiкова полiтика Товариства ведеться згiдно з чинним законодавством України та
дiючими нормативними актами та положеннями. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно
iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Основнi
засоби вiдображенi з урахуванням дооцiнок згiдно з рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України
зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року. Амортизацiя нараховується згiдно з
податковим законодавством України.
Основним видом дiяльностi Товариства є здавання в оренду власного нерухомого майна.
Враховуючи зростання цiн на нерухомiсть даний вид дiяльностi є перспективним, вiд
сезонних змiн не залежить. Основнi клiєнти - пiдприємства, якi займаються продажем
товарiв. Основнi ризики - пошкодження обєктiв нерухомостi внаслiдок аварiй, заходи
захисту - страхування вказаних обєктiв. Конкуренцiя в данiй галузi є обмеженою через
обмежену кiлькiсть обєктiв нерухомостi, що пропонуються для здавання в оренду та
повiльнiсть збiльшення їх кiлькостi.
Значнi iнвестицiї або придбання, пов’язанi з господарською дiяльнiстю, пiдприємство не
планує.
Правочини вiдсутнi.
Основнi засоби - обєкти нерухомостi (офiснi та складськi примiщення). Залишкова
вартiсть основних засобiв емiтента станом на кiнець звiтного перiоду складає 11450 тис.
грн. Мiсцезнаходження вказаних основних засобiв - м. Київ, вул. Качалова, 5. Виробничої
дiяльностi пiдприємство не здiйснює. Екологiчнi питання, що можуть позначитись на
використаннi активiв, вiдсутнi. Плани капiтального будiвництва, розширення та
вдосконалення основних засобiв вiдсутнi.
Основна проблема, що впливає на дiяльнiсть Товариства - вiдсутнiсть значного попиту на
ринку оренди нежитлових примiщень. Ступiнь залежностi вiд законодавчих та
економiчних обмежень - незначний.
За звiтний перiод факти виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного
законодавства вiдсутнi.
Дiяльнiсть пiдприємства фiнансується за рахунок надходжень грошових коштiв вiд
орендарiв. Покращення фiнансового становища пiдприємства можливе за умови зростання
попиту та цiн на оренду нежитлових примiщень.
Укладеннi ПАТ "ПУМ" договори (контракти) виконанi.
У 2016 роцi передбачається здiйснення пошуку орендарiв на вiльнi примiщення
пiдприємства та зростання орендної плати.
Дослiдження та розробки в звiтному перiоднi пiдприємством не проводились.

Протягом звiтного перiоду судовi справи вiдсутнi.
Iнформацiя вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби Орендовані основні Основні засоби, всього
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
(тис. грн.)
Найменування
основних
на
на початок на кінець
на кінець на початок на кінець
засобів
початок
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1. Виробничого
11386.000 11450.000 0.000
0.000
11386.000 11450.000
призначення:
будівлі та
11171.000 11159.000 0.000
0.000
11171.000 11159.000
споруди
машини та
111.000
139.000
0.000
0.000
111.000
139.000
обладнання
транспортні
58.000
99.000
0.000
0.000
58.000
99.000
засоби
земельні ділянки 0
0
0
0
0
0
інші
46.000
53.000
0.000
0.000
46.000
53.000
2.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Невиробничого 0.000
призначення:
будівлі та
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
споруди
машини та
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
обладнання
транспортні
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
засоби
земельні ділянки 0
0
0
0
0
0
інвестиційна
0
0
0
0
0
0
нерухомість
інші
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Усього
11386.000 11450.000 0.000
0.000
11386.000 11450.000
Опис Основнi засоби емiтента представленi виключно основними засобами
виробничого призначення, серед яких є будiвлi та споруди, машини та
обладнання, транспортнi засоби, iншi основнi засоби, якi розподiленi на
16 групи основних засобiв, згiдно з чинним законодавством. Термiн
користування основними засобами за 1-ю групою становить близько 31го рокiв, за 2-ю групою близько 10-ти рокiв, за 3-ю групою близько 9-ти
рокiв, за 4-ю групою близько 11-ти рокiв, за 5-ю групою становить
близько 11-ти рокiв, за 6-ю групою становить близько 9-ти рокiв, за 9-ю
групою становить близько 8-ми рокiв. Iншi групи вiдсутнi. Первiсна
вартiсть основних засобiв становить 18152 тис. грн. Знос 6702 тис. грн.,
що становить близько 37%. Основнi засоби задiянi та використовуються

на 100%. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв не вiдбувались.
Обмежень щодо використання основних засобiв не iснує.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника
Розрахункова
вартість чистих
активів (тис. грн)
Статутний капітал
(тис. грн.)
Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)
Опис

Висновок

За звітний період

За попередній період

11428.000

11188.000

4451.000

4451.000

4451.000

4451.000

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до
методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004
року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2 "Баланс",
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N
87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати
майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи
майбутнiх перiодiв.
Вартiсть чистих активiв та статутного капiталу вiдповiдає вимогам
чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:
за облігаціями (за
кожним випуском):
за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними

Відсоток за
Непогашена
Дата
користування
Дата
частина боргу
виникнення
коштами (відсоток погашення
(тис. грн.)
річних)
X
0.000
X
X
X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

X

0.000

X

X

X
X

0.000
0.000

X
X

X
X

паперами (у тому числі
за похідними цінними
паперами)(за кожним
видом):
за фінансовими
інвестиціями в
корпоративні права (за
кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на
зворотній основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис:

X

0.000

X

X

X
X

287.000
0.000

X
X

X
X

X
X

X
X

X
1553.000
X
1840.000
Iнформацiя вiдсутня.

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

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

18.02.2015

18.02.2015

16.04.2015

16.04.2015

Вид інформації
3
Відомості про зміну
складу посадових осіб
емітента
Відомості про зміну
складу посадових осіб
емітента

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)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «БIнА»
23285643
02068, м. Київ, вул.
Ахматової, 13, оф. 12

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
0960 26.01.2001
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які
331 П 000331 26.11.2020 р.
можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової
2015
звітності

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «БIнА»
23285643
02068 Україна м. Київ
Дарницький м. Київ вул.
Ахматової, 13, оф. 12

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
0960 26.01.2001
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які
331 П 000331 26.11.2020 р.
можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок
незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства «Пiвденне управлiння механiзацiї»
станом на 31.12.2015 року
Акцiонерам Публiчного акцiонерного товариства
“Пiвденне управлiння механiзацiї”
Нацiональнiй комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Пiвденне
управлiння механiзацiї» (далi – Товариство), що додається, яка складається iз балансу
(звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 р., звiту про фiнансовi результати (звiту
про сукупний дохiд), звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), звiту про
власний капiтал за рiк, що закiнчився на вказану дату, а також iнформацiї про суттєвi
аспекти облiкової полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї, сформованої вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ).
Аудит фiнансової звiтностi здiйснено вiдповiдно до вимог Законiв України «Про цiннi
папери i фондовий ринок», «Про акцiонернi товариства “, “Про державне регулювання
ринку цiнних паперiв в Українi», «Про аудиторську дiяльнiсть», Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi –
МСА), зокрема МСА 700 «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету
фiнансових звiтiв загального призначення», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з
вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення. Управлiнський
персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає
потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудиторiв
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження
аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитори розглядають заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової
звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта
господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових
полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку
загального подання фiнансової звiтностi.
Iдентифiкацiя та оцiнка Аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства
Аудитори вважають, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для
висловлення аудиторської думки, а чинники, якi могли б суттєво вплинути на ступiнь
ризикiв при висловленнi аудиторської думки щодо достовiрностi фiнансових звiтiв,
враховуючи що Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних активiв, незначнi. При
цьому Аудитори зазначають, що пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з
ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища,
включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагають МСА 240 «Вiдповiдальнiсть
аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» та МСА 315
«Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта
господарювання i його середовища», аудитори виконали процедури, необхiднi для
отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства i констатують - доказiв стосовно суттєвого
викривлення фiнансової звiтностi Товариства в наслiдок шахрайства не отримано.
Висновок
Проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для формування висновку,
що фiнансовий звiт Публiчного акцiонерного товариства «Пiвденне управлiння
механiзацiї» за наслiдками роботи у 2015 роцi пiдготовлений на концептуальнiй основi
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, справедливо та достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах, вiдображає iнформацiю згiдно з визначеною концептуальною основною
фiнансової звiтностi i вiдповiдає вимогам чинного законодавства та нормативних актiв
України.
Ми вважаємо, що отриманi аудиторськi докази є достатньою основою для висловлення
позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть складеної за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi за 2015 р. дiйсному фiнансовому стану результатiв дiяльностi
Публiчного акцiонерного товариства «Пiвденне управлiння механiзацiї».
Пояснювальний параграф до Звiту щодо фiнансової звiтностi
Вiдомостi про юридичну особу
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Пiвденне управлiння механiзацiї»
Код за ЄДРПОУ 01388265
Мiсцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Качалова, 5
Мiсце проведення державної реєстрацiї Святошинська районна у мiстi Києвi державна
адмiнiстрацiя
Дата реєстрацiї 10.01.1996 р.

Дата внесення останнiх змiн до статуту (установчих документiв 22.08.2011 р. (пiдстава –
збiльшення розмiру статутного капiталу шляхом додаткової емiсiї)
Основний вид дiяльностi за КВЕД-2010 68.20 Надання в оренду й експлуатацiя власного
чи орендованого нерухомого майна
Отриманi лiцензiї на здiйснення дiяльностi (за наявностi) Вiдсутнi
Керiвник, головний бухгалтер, кiлькiсть працiвникiв Голова Правлiння Герасименко
Лариса Леонiдiвна;
головний бухгалтер Пашанова Ганна Iванiвна;
кiлькiсть працiвникiв – 24 особи
Аудиторська перевiрка проводилась з вiдома Голови Правлiння Герасименко Лариси
Леонiдiвни, в присутностi головного бухгалтера Пашанової Ганни Iванiвна, якi, на протязi
перiоду, що пiдлягав перевiрцi, є вiдповiдальними особами за органiзацiю
бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських
операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i
звiтностi протягом встановленого термiну, вiдповiдно до законодавства та установчих
документiв.
Перевiрка проведена на пiдставi наданих установчих, реєстрацiйних та iнших документiв,
що засвiдчують правовий статус Товариства, внутрiшнiх нормативних розпорядницьких
документiв, договiрної, облiкової та iншої документацiї, що характеризує фiнансовогосподарську дiяльнiсть, а саме:
- статутнi документи;
- господарськi угоди, договори та контракти ;
- бухгалтерськi регiстри аналiтичного та синтетичного облiку (оборотно – сальдовi
вiдомостi по рахунках бухгалтерського облiку);
- баланс (звiт про фiнансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2015 року;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (форма № 2) за 2015 рiк;
- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма № 3) за 2015 рiк;
- звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2015 рiк;
- iншi документи на вимогу аудиторiв.
Здiйснивши вiдповiднi аудиторськi дiї щодо вивчення цих документiв, зазначається,
бухгалтерський облiк господарської дiяльностi Товариства здiйснювався бухгалтерiєю з
дотриманням єдиних методологiчних принципiв ведення бухгалтерського облiку,
передбачених Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996 – ХIV, iз змiнами та доповненнями, МСБО, на основi
застосування бухгалтерського програмного забезпечення «1-С: Пiдприємство. Версiя 7.7».
Аудиторами отриманi та поновленi знання про бiзнес Товариства, включаючи розгляд
органiзацiйної структури суб’єкта господарювання, систем бухгалтерського облiку,
характеристики дiяльностi й характеру його активiв, зобов’язань, доходiв та витрат. Це
необхiдно для того, щоб аудиторами можливо здiйснити необхiднi запити й розробити
вiдповiднi процедури для оцiнки отриманих вiдповiдей та iншої iнформацiї.
Отриманi достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства, через розробку i застосування прийнятих дiй у
вiдповiдь, а також оцiнки класiв операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття iнформацiї та
тверджень, на якi вони можуть впливати, саме проведенi пiдрахунки залишкiв на кiнець
звiтного перiоду для мiнiмiзацiї ризику незалежного манiпулювання протягом перiоду мiж
здiйсненням пiдрахункiв i кiнцем звiтного перiоду.
З метою достовiрного вiдображення показникiв, що лягли в основу складеної за МСФЗ
фiнансової звiтностi, у вiдповiдностi з вимогами Iнструкцiї, затвердженої наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 р. № 879, згiдно наказу по Товариству вiд
01.11.2015 р. № 162 станом на 01.11.2015 р., в присутностi аудиторiв, проведено рiчну
iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних
цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв.

Iстотнi положення облiкової полiтики
Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть Товариства, згiдно з основними засадами облiкової
полiтики, формується з дотриманням принципiв обачностi, безперервної дiяльностi,
перiодичностi, iсторичної собiвартостi, єдиного грошового вимiрника (гривнi).
З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облiкова полiтика, що
базується на таких стандартах МСФЗ та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
(далi – МСБО): МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»; МСБО 2 «Запаси»; МСБО 8
«Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки»; МСБО 12 «Податок на
прибуток»; МСБО 16 «Основнi засоби»; МСБО 18 «Дохiд»; МСБО 19 «Виплати
працiвникам»; МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв»; МСБО 24 «Розкриття iнформацiї
про зв’язанi сторони»; МСБО 33 «Прибуток на акцiю»; МСБО 34 «Промiжна фiнансова
звiтнiсть»; МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи»; МСБО 38
«Нематерiальнi активи».
Основнi положення облiкової полiтики Товариства наступнi:
- термiн корисного використання розраховується виходячи з очiкуваного строку
використання активу, очiкуваного фiзичного та морального зносу, технiчного та
комерцiйного зносу, а також правових та iнших подiбних обмежень використання активу
та переглядається раз на рiк;
- запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть
запасiв включає всi витрати на придбання та iншi витрати, понесенi пiд час доставки
запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан;
дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли
Товариство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської
заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi
прямо вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської
заборгованостi є справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка
здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення
корисностi. Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи iснують об’єктивнi
свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася;
- у промiжнiй фiнансовiй звiтностi Товариство застосовує тi самi облiковi полiтики, якi
застосовуються у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, за винятком змiн в облiкових полiтиках, якi
вiдбулися пiсля дати останнiх рiчних фiнансових звiтiв i якi мають вiдображатися в
подальших рiчних фiнансових звiтах.
Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги
Розкриття iнформацiї щодо активiв i зобов’язань Товариства
З метою розкриття iнформацiї щодо активiв i зобов’язань Товариства, аудиторами
здiйснено деталiзацiю основних статей балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31
грудня 2015 року.
Необоротнi активи:
Незавершене будiвництво – 4143 тис.грн. – вартiсть придбаної Товариством по договору
купiвлi – продажу вiд 25.12.2012 р. з СП ТОВ «Метал Холдiнг» (пов’язаної особи)
нежитлової споруди, що знаходиться за адресою: м. Днiпропетровськ, вул. Байкальська,
буд. 9. На протязi перiоду роботи аудиторiв, тобто до дати, якою видано Товариству
дiйсний висновок щодо його фiнансової звiтностi, придбана споруда в експлуатацiю не
введена.
Основнi засоби – 11450 тис.грн. (залишкова вартiсть), первiсна вартiсть 18152 тис.грн.,
знос 6702 тис.грн.
Основнi засоби вiдображенi за непереоцiненою вартiстю за мiнусом накопиченого зносу,
згiдно з правилами прямолiнiйного методу амортизацiї, тобто Товариство використовує
балансову вартiсть об’єктiв нерухомостi (будiвель, споруд) за попереднiми положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку на дату переходу на МСФЗ.

Обмежень на використання майна Товариства немає. Облiк основних засобiв органiзовано
згiдно з МСБО 16 «Основнi засоби».
Оборотнi активи:
Виробничi запаси - 19 тис.грн. Облiк запасiв ведеться вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси».
Вибуття запасiв вiдображається за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної
одиницi запасiв.
Дебiторська заборгованiсть рахується вiдповiдно до вимог МСБО 39 «Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка», визнається Товариством як фiнансовi активи.
Станом на 31.12.2015 р. дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
становить 139 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв Товариством не нараховувався у зв’язку з
незначною сумою заборгованостi та термiнiв її виникнення (до 2 – х мiсяцiв).
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
- за виданими авансами – 242 тис.грн., з яких передплата ПАТ «Київенерго» - 101 тис.
грн.; ПАТ «Київгаз» - 141 тис.грн.;
- з бюджетом – 2 тис.грн.;
- iз внутрiшнiх розрахункiв – 44 тис.грн. – враховано суми поворотної фiнансової
допомоги працiвникам Товариства, наданої згiдно колективного договору.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 108 тис.грн.ТОВ «Пол-Пром-Сервiс» за
ремонтнi роботи.
Грошi та їх еквiваленти складаються виключно iз коштiв на рахунках в банках, на
31.12.2015 р. їх сума становила 164 тис.грн.
Витрати майбутнiх перiодiв – 5 тис.грн. - це витрати (вартiсть пiдписки на професiйнi
перiодичнi видання на 2016 р.), що мали мiсце протягом поточного звiтного перiоду, але
належать до наступних звiтних перiодiв.
Iншi оборотнi активи – 29 тис.грн. - вiдображено суми оборотних активiв, якi не можуть
бути включенi до наведених вище статей роздiлу «Оборотнi активи», а саме сальдо
субрахунку 643 «Податковi зобов’язання».
Власний капiтал:
Зареєстрований (пайовий) капiтал становить 4451 тис.грн. вiдповiдно до суми,
зафiксованої в Статутi Товариства. Аудиторами наводиться iсторична довiдка щодо
створення та формування зареєстрованого (пайового) капiталу Товариства.
Товариство створено шляхом перетворення державного пiдприємства у вiдкрите
акцiонерне товариство згiдно наказу Фонду державного майна України (далi – ФДМУ) №
1789-ВАТ вiд 26 грудня 1995 року. Цим же наказом затверджений акт передачi цiлiсного
майнового комплексу ВАТ «Пiвденне управлiння механiзацiї» вiд 26 грудня 1995 року,
згiдно якого до статутного фонду ВАТ «Пiвденне управлiння механiзацiї» передане
нерухоме майно на загальну суму 71 902 300 000,00 карбованцiв (719 тис. грн.).
План розмiщення акцiй (уточнений) був затверджений наказом ФДМУ № 310 вiд 17
березня 1997 року. За вимогами цього наказу розмiщення акцiй було здiйснено:
- за приватизацiйнi папери - 1916034 акцiї на суму 479008,50 грн.
- за готiвку - 101560 акцiї на суму 25390, 00 грн.
- за компенсацiйнi сертифiкати - 858498 акцiї на суму 214624, 50 грн.
Всього: 2 876 092 штук акцiй на суму 719023,00 грн.
Згiдно наказу ФДМУ № 1566 вiд 23 грудня 1997 року, в зв’язку з повним розмiщенням
акцiй, процес приватизацiї був визнаний завершеним.
Рiшенням зборiв акцiонерiв вiд 2002 роцi було викуплено у акцiонерiв та анульовано
673679 акцiй на суму 168419,75 грн.
Станом на 31.12.2008 року статутний капiтал Товариства становив 550603,25 грн. (551
тис. грн.), що вiдповiдало установчим документам, та був подiлений на 2202413 простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. за одну акцiю.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 18), що вiдбулися 29 вересня 2009 року,

було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу шляхом додаткового
випуску 15 600 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. в
бездокументарнiй формi на загальну суму 3 900 000 (Три мiльйона дев’ятсот тисяч) грн.
Додаткова емiсiя зареєстрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
24 листопада 2009 року, тимчасове свiдоцтво № 72/10/1/09-Т (акцiї в кiлькостi 15600000
шт. на суму 3900000 (Три мiльйона дев’ятсот тисяч) грн. були розмiщенi та сплаченi в
повному обсязi).
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 23), що вiдбулися 15 грудня 2010 року, було
прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу шляхом додаткового
випуску 15 600 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. в
бездокументарнiй формi на загальну суму 3 900 000 (Три мiльйона дев’ятсот тисяч) грн.
Додаткова емiсiя була зареєстрована Територiальним управлiнням НКЦПФР в м. Києвi та
Київськiй областi, про що свiдчить отримане Товариством тимчасове Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй вiд 22.08.2011 р., реєстрацiйний номер 347/10/1/11-Т.
Результати розмiщення та сплати акцiй додаткової емiсiї представленi в таблицi:
№ п/п Прiзвище, iмя, по батьковi для фiзичної особи, повна назва – для юридичної Номер
та дата укладання до-говору про при-дбання цiнних паперiв Загальна кiль-кiсть цiнних паперiв, якi прид-баває особа (шт.) Загальна номi-нальна вартiсть цiнних паперiв, якi
придбаває особа (грн..) Реквiзити доку-ментiв про оп-лату
1 ТОВ “Альянс”
Код в ЄДРПОУ 13693513 № 07/2011/ЦП вiд 27.09.11 р. 3 318 451 829 612,75 Пл. дор.
№2787 вiд 14.09.11 р.
2 Герасименко Л.Л. Iдентиф. номер 1939304163 № 02/2011/ЦП вiд 27.09.11 р. 613 662 153
415,50 Квит. № 112 вiд 14.09.11 р.
3 Лойченко С.В.
Iдентиф. номер 2417022296 № 01/2011/ЦП вiд 27.09.11 р. 3 455 170 863 792,50 Пл. дор. №
1 вiд 14.09.11 р.
4 Мельник О.М.
Iдентиф. номер 2251806112 № 05/2011/ЦП вiд 27.09.11 р. 606 048 151 512,00 Пл. дор. № 1
вiд 15.09.11 р.
5 СП ТОВ “Метал – Холдiнг”
Код в ЄДРПОУ 19121597 № 06/2011/ЦП вiд 27.09.11 р. 3 330 075 832 518,75 Пл. дор.
№2103 вiд 15.09.11 р.
6 Побережнюк В.Л.
Iдентиф. номер 2238813173 № 03/2011/ЦП вiд 27.09.11 р. 606 055 151 513,75 Пл. дор. № 1
вiд 14.09.11 р.
7 Савенко С.П.
Iдентиф. номер 2650702474 № 04/2011/ЦП вiд 27.09.11 р. 484 841 121 210,25 Пл. дор. № 1
вiд 20.09.11 р.
Всього на першому етапi було розмiщено та сплачено 12 414 302 шт. простих iменних
акцiй на суму 3 103 575,50 грн.
У жовтнi 2011 р. здiйснено другий етап з розмiщення та сплати 3 185 698 шт. простих
iменних акцiй на суму 796 424,50 грн., а саме:
№ п/п Прiзвище, iмя, по батьковi для фiзичної особи, повна назва – для юридичної Номер
та дата укладання до-говору про при-дбання цiнних паперiв Загальна кiль-кiсть цiнних паперiв, якi прид-баває особа (шт.) Загальна номi-нальна вартiсть цiнних паперiв, якi
придбаває особа (грн..) Реквiзити доку-ментiв про оп-лату
1 СП ТОВ “Метал – Холдiнг”
Код в ЄДРПОУ 19121597 № 08/2011/ЦП вiд 27.09.11 р. 3 185 698 796 424,50 Пл. дор. №
519 вiд 12.10.11 р.
Таким чином, додаткова емiсiя простих iменних акцiй в кiлькостi 15 600 000 шт. на

загальну суму 3 900 000,00 грн. (3900 тис.грн.) розмiщена i сплачена виключно
грошовими коштами в повному обсязi.
Додаткова емiсiя простих iменних акцiй в кiлькостi 17 802 413 шт. номiнальною вартiстю
0,25 грн. на суму 4 450 603 грн. (4451 тис.грн.) зареєстрована НКЦПФР 22 серпня 2011
року, про що свiдчить Свiдоцтво з реєстрацiйним номером 347/10/1/11.
Пiдсумок вищенаведеної iнформацiї щодо формування та сплати зареєстрованого
(пайового) капiталу: на дату складання фiнансової звiтностi за МСФЗ зареєстрований
(пайовий) капiтал Товариства повнiстю сплачений i його розмiр на протязi 2015 р. не
змiнювався. Дивiденди у 2015 р. не нараховувались i не сплачувались, випуску власних
акцiй не було.
Капiтал у дооцiнках – 1307 тис.грн. – вiдображено залишок суми дооцiнок необоротних
активiв (основних засобiв), здiйснених в перiод 1993–1996 р.р. згiдно Постанов Кабмiну
України.
Резервний капiтал – 14 тис.грн. – це сума резервiв чистого прибутку Товариства, що
накопичується вiдповiдно до рiшень, прийнятих на зборах зборiв акцiонерiв.
Нерозподiлений прибуток – 5656 тис.грн., в тому числi чистий фiнансовий результат за
наслiдками фiнансово – господарської дiяльностi Товариства у 2015 р. становить прибуток
240 тис.грн.
Довгостроковi зобов’язання i забезпечення
Iншi довгостроковi зобов’язання – 3363 тис.грн. - вiдображено суму зобов’язання за
придбану нерухомiсть, яка оцiнюється, за вимогами МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти:
подання», у такий спосiб, що чиста балансова вартiсть переданого активу (нерухомого
майна) та вiдповiдного зобов’язання є амортизованою собiвартiстю прав та обов’язкiв,
збережених суб’єктом господарювання, якщо переданий актив оцiнюється за
амортизованою собiвартiстю.
Поточнi зобов’язання i забезпечення
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
- довгостроковими зобов’язаннями – 823 тис.грн. - заборгованiсть Товариства перед СП
ТОВ «Метал Холдiнг» за придбане нежитлове примiщення, сплату якої слiд здiйснити на
протязi наступного звiтного перiоду;
- з бюджетом – 287 тис. грн.; в тому числi: податок на прибуток – 61 тис.грн., орендна
плата за землю – 114 тис.грн.; податок на додану вартiсть – 86 тис.грн.;податок на
нерухомiсть - 26 тис.грн.;
- одержаними авансами – 391 тис. грн. – сума передплат орендних платежiв;
- з учасниками – 6 тис. грн. – залишок депонованої заборгованостi перед акцiонерами по
невиплачених дивiдендах.
Iншi поточнi зобов’язання – 46 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть облiковуються вiдповiдно до вимог МСБО 39 «Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка».
Валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2015 р. становила 16344 тис.грн.
(Шiстнадцять мiльйонiв триста сорок чотири тисячi грн.).
Iнформацiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов’язань, ймовiрнiсть
визнання яких на балансi є достатньо високою
В результатi проведених процедур аудиторами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили
про порушення вимог чинних законодавчих та нормативно-правових актiв Товариства
стосовно непередбачених зобов’язань та непередбачених активiв. Iнформацiя щодо
забезпечень, непередбачених активiв та/або зобов’язань, ймовiрнiсть визнання яких на
балансi є достатньо високою вiдсутня в фiнансовiй звiтностi.
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у
фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан власника
Аудитори зазначають, що пiсля дати балансу на дату аудиторського висновку (звiту

незалежного аудитора) до уваги аудитора не потрапили жоднi значнi подiї, якi могли б
вплинути на здатнiсть Товариства продовжувати свою безперервну дiяльнiсть, або таких,
що не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте могли мати суттєвий вплив на
фiнансовий стан Товариства. До уваги аудитора не потрапили iншi факти та обставини,
якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому.
Iнша фiнансова iнформацiя вiдповiдно до законодавства
Перевiрка iншої фiнансової iнформацiї проводилась на пiдставi МСА 720
«Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть». Для отримання розумiння наявностi суттєвої
невiдповiдностi або викривлення фактiв мiж iншою iнформацiєю та перевiреною
аудиторами фiнансовою звiтнiстю виконувались запити персоналу Товариства та
аналiтичнi процедури. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається та подається до Комiсiї разом
з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в
документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»), перевiркою не
встановлено.
Розкриття iнформацiї щодо вартостi чистих активiв
На пiдставi даних Звiту про фiнансовий стан пiдприємства (Балансу) Товариства станом
на 31.12.2015 р. розраховано вартiсть чистих активiв на предмет порiвняння їх суми iз
заявленим статутними документами розмiром статутного капiталу. Розрахунок вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй
НКЦПФР щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004
р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного
товариства» Цивiльного кодексу України, зокрема п. 3 «Якщо пiсля закiнчення другого та
кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться
меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого
статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому
порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного
капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї».
Розрахунок вартостi чистих активiв
(наведенi тiльки заповненi рядки балансу)
№п/п
Змiст Рядок
Балансу Сума
(тис. грн.)
1 Склад активi, якi приймаються до розрахунку
1.1 Необоротнi активи
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 4143
Основнi засоби (залишкова вартiсть) 1010 11450
Всього: 15593
1.2 Оборотнi активи:
Запаси 1100 19
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 139
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
- за виданими авансами 1130 241
- з бюджетом 1135 2
- iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 44
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 108
Грошовi та йх еквiваленти 1165 164
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 5
Iншi оборотнi активи 1190 29
Всього 751

Разом активи 16344
2 Зобов’язання, що приймаються до розрахунку
2.1 Довгостроковi зобов’язання i забезпечення 1515 3363
2.2 Поточнi зобов’язання i забезпечення
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
- довгостроковими зобов’язаннями 1610 823
- розрахунками з бюджетом 1620 287
- за одержаними авансами 1635 391
- розрахунками з учасниками 1640 6
Iншi поточнi зобов’язання 1690 46
Всього 1553
Разом пасиви (зобов’язання) 4916
За даними вищенаведеної таблицi вартiсть чистих активiв становить 11428 тис.грн. (16344
– 4916). При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу
встановлено, що вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу на 6977
тис.грн. (11428 – 4451). Таким чином, вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України
Товариством дотримуються.
Показники лiквiдностi, платоспроможностi та рентабельностi
Показник Нормативне значення Станом на 31.12.2014 Станом на 31.12.2015
1. Аналiз лiквiдностi пiдприємства
1.1. Коефiцiєнт покриття > 1 0,43 0,48
1.2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,6 - 0,8 0,42 0,47
1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi > 0
збiльшення 0,04 0,11
1.4. Чистий обiговий капiтал (тис.грн.) > 0
збiльшення (978) (802)
2. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства
2.1. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) > 0,5 0,69 0,70
2.2. Коефiцiєнт фiнансування < 1
зменшення 0,45 0,43
2.3. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами > 0,1 1,43 1,48
3. Аналiз рентабельностi пiдприємства
3.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв > 0
збiльшення 0,01
3.2. Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу > 0
збiльшення 0,02
3.3. Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi > 0
збiльшення 0,04 0,06
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2015 р. склав 0,48 (на
31.12.2014 р. – 0,43). Цей коефiцiєнт розраховується як вiдношення оборотних активiв до
поточних зобов’язань Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його
поточних зобов’язань i свiдчить, що на одну гривню поточних зобов’язань припадає 0,48
грн. поточних активiв (теоретичне значення – бiльше 1).
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi вiдображає, що станом на 31.12.2015 р. на 1 грн. поточної
заборгованостi Товариство має 0,47 грн. лiквiдних активiв (на 31.12.2012 р. цей показник
становив 0,42). Коефiцiєнт розраховується як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних
засобiв (грошових коштiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та
дебiторської заборгованостi) до поточних зобов’язань i вiдображає платiжнi можливостi
Товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення
розрахункiв з дебiторами.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їхнiх
еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов’язань та показує, яка

частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2015 р.
коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi склав 0,11 (теоретичне значення - > 0 збiльшення).
Чистий оборотний капiтал станом на 31.12.2015 р. складає вiд’ємне значення – 802
тис.грн. (станом на 31.12.2014 р. показник чистого капiталу мав також вiд’ємне значення
978 тис.грн.), розраховується як рiзниця мiж оборотними активами Товариства та його
поточними зобов’язаннями. Його показник свiдчить про спроможнiсть Товариства
сплачувати свої поточнi зобов’язання.
Коефiцiєнт платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) станом на 31.12.2015 р. склав 0,70
(на 31.12.2014 р. – 0,70; теоретичне значення – бiльше 0,5) розраховується як вiдношення
власного капiталу Товариства до пiдсумку балансу i показує питому вагу власного
капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть.
Коефiцiєнт фiнансування (структури капiталу) станом на 31.12.2015 р. склав 0,43, на
31.12.2014 р. – 0,45 (теоретичне значення – < 1 зменшення). Коефiцiєнт розраховується як
спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть Товариства вiд
залучених засобiв.
Вищенаведенi коефiцiєнти свiдчать, що наявнi активи станом на 31.12.2015 р., в цiлому,
дозволяють Товариству розрахуватися по всiх боргах iз всiма контрагентами.
Чистий фiнансовий результат внаслiдок фiнансово - господарської дiяльностi Публiчного
акцiонерного товариства «Пiвденне управлiння механiзацiї» станом на 31.12.2015 року
становить чистий прибуток у сумi 240 тис.грн.
Виконання значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй),
учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є
його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв пiдприємства, за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2015 р. складає 16344 тис.грн. Таким чином,
сума мiнiмального правочину становить 1634 тис.грн. Товариство у 2015 р., вiдповiдно до
ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», не здiйснювало значних правочинiв.
Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту,
вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
Формування складу органiв корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до
останньої редакцiї Статуту Товариства, затвердженого загальними зборами акцiонерiв
(Протокол № 25 вiд 21.11.2011 р.) та зареєстрованого 23.11.2011 р. держреєстратором
Святошинської районної у мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї,
Протягом звiтного перiоду в Товариствi працювали наступнi органи управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв – вищий орган, вирiшують будь-якi питання дiяльностi;
- Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть
правлiння;
- Правлiння Товариства – виконавчий орган, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю;
- Ревiзiйна комiсiя – здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений вимогами ст. 32
Закону України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня, наступного за звiтним роком.
У звiтному перiодi, 16.04.2015 р., вiдбулися черговi загальнi збори за наслiдками роботи
Товариства у 2014 р. (Протокол № 29). Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства
протягом 2015 р. не проводились.
Запроваджена в Товариствi система внутрiшнього контролю спрямована на упередження,
виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв,
повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський
контроль, який забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та
включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. Таким чином, систему

внутрiшнього контролю, на думку аудиторiв, можна вважати достатньою.
Iншi елементи
Вiдомостi про аудиторiв
Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «БIнА»,
код ЄДРПОУ 23285643
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,
виданого Аудиторською палатою України № 0960, видано згiдно рiшення АПУ вiд
26.01.2001 р., термiн дiї Свiдоцтва – до 26.11.2020 р.
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi
можуть проводити аудиторськi професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Реєстрацiйний номер
Свiдоцтва: 331
Серiя та номер Свiдоцтва: П № 000331
Строк дiї Свiдоцтва: з 30.07.2013 р. до 26.11.2020 р.
Прiзвища, iмена, по батьковi аудиторiв, якi проводили аудит, номери, серiї, дати видачi
сертифiкатiв АПУ - Ватаманюк Марiя Михайлiвна – сертифiкат аудитора серiї А №
000873 вiд 28.03.1996 р., термiн чинностi до 26.05.2020 р.;
- Мялковський Андрiй Андрiйович – сертифiкат аудитора серiї А № 005735 вiд 29.04.2004
р., термiн чинностi до 29.04.2019 р.
Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсцерозташування
02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12
03150, вул. В. Василькiвська, буд. 66 «Б», оф.28
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту 29.10.2015 року; № 29/10
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту 01.11.2015 року – 17.03.2016 року
Дата Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
17.03.2016 р.
Директор ТОВ АФ «БIнА» М.М. Ватаманюк
Аудитор А.А. Мялковський

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
1
2
3

Рік
2015
2014
2013

У тому числі
позачергових

Кількість зборів, усього
1
1
1

0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах
акціонерів останнього разу?
Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала
загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня.

X
X
X
Ні

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

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних
зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня. Ні

Ні
X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному
періоді?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменьшення 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 (запишіть): Iнформацiя вiдсутня.

Ні
X
X

X
X
X
X
X
X
X
Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного

Ні

голосування? (так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Складу
Організації
Діяльності
Інше (запишить)

Ні

X
X
X
Iнформацiя вiдсутня.

Iнформацiя вiдсутня.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
3
останніх трьох років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)

Ні

X
X
X
X
Комiтетiв не створено.
Iнформацiя вiдсутня.

Iнформацiя вiдсутня.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного
секретаря? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Ні

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше (запишіть)
Iнформацiя вiдсутня.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах
акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня.

Ні
X
X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із
змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано
спеціальне навчання (з корпоративного управління або
фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)

Ні

X
X

X
X
Iнформацiя вiдсутня.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію так, створено
або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, ревізійну
комісію
введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з
органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань?
Не
належить
Загальні
Наглядова Виконавчий
до
збори
рада
орган
компетенції
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів
Так
діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесНі
планів)
Затвердження річного фінансового
Так
звіту або балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень
Ні
голови та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень
Ні
голови та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень
Так
голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для
Ні
голови та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для
Так
голови та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
Ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий
Так
випуск акцій
Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
Так
акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Затвердження договорів, щодо яких
Ні
існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх
суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) 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
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть):
Iнформацiя вiдсутня.

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

Фінансова
звітність,
результати
діяльності
Інформація
про
акціонерів,
які
володіють
10 відсотків
та більше
статутного
капіталу
Інформація
про склад
органів
управління
товариства
Статут та
внутрішні

Публікується у
пресі,
оприлюднюється
Інформація
в
розповсюджуєть загальнодоступні
ся на загальних й інформаційній
зборах
базі даних
НКЦПФР про
ринок цінних
паперів

Документи
надаються
для
ознайомленн
я
безпосереднь
ов
акціонерном
у товаристві

Копії
документі
в
надаютьс
я на запит
акціонера

Інформація
розміщуєтьс
я на власній
інтернетсторінці
акціонерног
о
товариства

Так

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

документи
Протоколи
загальних
зборів
Ні
акціонерів
після їх
проведення
Розмір
винагороди
посадових
осіб
Так
акціонерног
о
товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились
взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік

X
X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X
Iнформацiя вiдсутня.

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

З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Ні
X
X
X

Інше (запишіть)

Закiнчення дiї лiцензiї у
аудитора.

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше (запишіть)
Iнформацiя вiдсутня.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього
разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів
Інше (запишіть)

Ні

X
X
X
X
X
Iнформацiя вiдсутня.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих
бюджетів
Інше (запишіть): Iнформацiя вiдсутня.

Ні
X
X
X
X
X

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? 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: Кодекс корпоративного
управлiння у товариства вiдсутнiй.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством
кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного
управлiння у товариства вiдсутнiй.
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
Кодекс корпоративного управлiння у товариства вiдсутнiй.
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Пiвденне управлiння механiзацiї"

за ЄДРПОУ

01388265

Територія

за КОАТУУ

8038600000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

230

за КВЕД

68.20

Вид економічної
діяльності
Середня
24

кількість
працівників
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
03680, м. Київ, вул. Качалова, 5; (044)
Адреса
497-10-11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість:
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська
заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

2

3

На дату
переходу на
На кінець
міжнародні
звітного
стандарти
періоду
фінансової
звітності
4
5

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

0
0
0
4143
11386
17785
6399
0
0
0
0
0
0

0
0
0
4143
11450
18152
6702
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1030

0

0

0

1035

0

0

0

1040

0

0

0

1045
1050
1060
1065

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових
резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані
для продажу, та групи вибуття
Баланс

Пасив

1090
1095

0

0

0

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

14
0
0
0
0
0
0
0

19
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

221

139

0

1130

286

241

0

1135
1136
1140
1145

2
0
0
26

2
0
0
44

0
0
0
0

1155

77

108

0

1160
1165
1166
1167
1170

0
61
0
61
3

0
164
0
164
5

0
0
0
0
0

1180

0

0

0

1181

0

0

0

1182

0

0

0

1183
1184
1190
1195

0
0
54

0
0
29

0
0
0

15529

15593

0

744

751

0

1200

0

0

0

1300

16273

16344

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
На дату
звітного переходу на
періоду
міжнародні

стандарти
фінансової
звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
Внески до незареєстрованого
1401
статутного капіталу
Капітал у дооцінках
1405
Додатковий капітал
1410
Емісійний дохід
1411
Накопичені курсові різниці
1412
Резервний капітал
1415
Нерозподілений прибуток (непокритий
1420
збиток)
Неоплачений капітал
1425
Вилучений капітал
1430
Інші резерви
1435
Усього за розділом I
1495
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
Пенсійні зобов’язання
1505
Довгострокові кредити банків
1510
Інші довгострокові зобов’язання
1515
Довгострокові забезпечення
1520
Довгострокові забезпечення витрат
1521
персоналу
Цільове фінансування
1525
Благодійна допомога
1526
Страхові резерви, у тому числі:
1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на
1531
початок звітного періоду)
резерв збитків або резерв належних
1532
виплат; (на початок звітного періоду)
резерв незароблених премій; (на
1533
початок звітного періоду)
інші страхові резерви; (на початок
1534
звітного періоду)
Інвестиційні контракти;
1535
Призовий фонд
1540
Резерв на виплату джек-поту
1545
Усього за розділом II
1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
Векселі видані
1605

4451

4451

0

0

0

0

1470
0
0
0
14

1307
0
0
0
14

0
0
0
0
0

5253

5656

0

(0)
(0)
0
11188

(0)
(0)
0
11428

(0)
(0)
0

0
0
0
3663
0

0
0
0
3363
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3663
0
0

0

3363
0
0

0
0
0

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

1610

1343

823

0

1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665

0
192
56
0
0
177
6
0
0
0
0

0
287
61
0
0
391
6
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1670

0

0

0

1690
1695

4

46

0

1722

1553

0

1700

0

0

0

1800

0

0

0

1900

16273

16344

0

Iнформацiя вiдсутня.
Примітки
Л.Л. Герасименко
Керівник
Головний бухгалтер Г.I. Пашанова
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Пiвденне управлiння механiзацiї"
(найменування)

за ЄДРПОУ

01388265

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції
2000
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
2010
Премії підписані, валова сума
2011
Премії, передані у перестрахування
2012
Зміна резерву незароблених премій, валова
2013
сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
2014
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
2050
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими
2070
виплатами
Валовий:
прибуток
2090
збиток
2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах
2105
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
2110
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших
2112
страхових резервах
Інші операційні доходи
2120
Дохід від зміни вартості активів, які
2121
оцінюються за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних
2122
активів і сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
2130
Витрати на збут
2150
Інші операційні витрати
2180
Витрат від зміни вартості активів, які
2181
оцінюються за справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних
2182
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної
діяльності:
2190
прибуток
збиток
2195
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
Інші доходи
2240
Дохід від благодійної допомоги
2241
Фінансові витрати
2250
Втрати від участі в капіталі
2255
Інші витрати
2270

5655

4899

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

( 1882 )

( 1822 )

(0)

(0)

3773
(0)

3077
(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

563

466

0

0

0

0

( 3744 )
(0)
( 292 )

( 3144 )
(0)
( 217 )

(0)

(0)

(0)

(0)

300

182

(0)
0
1
4
0
(0)
(0)
(0)

(0)
0
2
41
0
(0)
(0)
(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2275

0

0

2290
2295
2300

301
(0)
61

188
(0)
61

2305

0

0

2350
2355

240
(0)

127
(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

2400
2405
2410

0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
0
0
0

2415

0

0

2445
2450

0

0

2455

0

Код
рядка

Стаття
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)

За звітний
період

0

0
0

2460

0

0

2465

240

127

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати
2500
Витрати на оплату праці
2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація
2515
Інші операційні витрати
2520
Разом
2550

861
1654
625
312
292
3744

371
1652
621
283
217
3144

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість
простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2600

17802413

17802413

2605

17802413

17802413

2610

0.01

0.01

Скоригований чистий прибуток (збиток) на
2615
одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

0.01

0.01

0.01

0.01

Iнформацiя вiдсутня.
Л.Л. Герасименко
Г.I. Пашанова
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Пiвденне управлiння механiзацiї"
(найменування)

за ЄДРПОУ

01388265

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код
рядка

1
2
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000
Повернення податків і зборів
3005
у тому числі податку на додану вартість
3006
Цільового фінансування
3010
Надходження від отримання субсидій,
3011
дотацій
Надходження авансів від покупців і
3015
замовників
Надходження від повернення авансів
3020
Надходження від відсотків за залишками
3025
коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті,
3045
авторських винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від
3055
повернення позик
Інші надходження
3095

За звітний
період
3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

7362
0
0
89

6245
0
0
66

0

0

391

177

0

6

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

10

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
( 1477 )
Праці
3105
( 1284 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 766 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 1645 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
3116
( 56 )
на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
3117
( 982 )
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
3118
(0)
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
( 245 )
Витрачання на оплату повернення
3140
(0)
авансів/td>
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 81 )
Витрачання на оплату зобов’язань за
3150
(0)
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
3155
(0)
позик
Інші витрачання
3190
( 48 )
Чистий рух коштів від операційної
3195
1318
діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
0
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
0
Надходження від отриманих:
3215
0
відсотків
дивідендів
3220
0
Надходження від деривативів
3225
0
Надходження від погашення позик
3230
0
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
3235
0
одиниці
Інші надходження
3250
0
Витрачання на придбання:
3255
(0)
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
( 589 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
Витрачання на надання позик
3275
( 56 )
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
3280
(0)
одиниці
Інші платежі
3290
(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної
3295
673
діяльності

( 1324 )
( 1355 )
( 749 )
( 1393 )
( 88 )
( 675 )
(0)
( 290 )
(3)
( 43 )
(0)
(0)
( 45 )
541

0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
( 1261 )
(0)
( 25 )
(0)
(0)
-1286

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
Власного капіталу
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в
3310
дочірньому підприємстві
Інші надходження
3340
Витрачання на:
3345
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
Витрачання на сплату заборгованості з
3365
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
3370
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової
3395
діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний
3400
період
Залишок коштів на початок року
3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок
3410
коштів
Залишок коштів на кінець року
3415

0

0

0

623

0

0

0

0

(0)

(0)

-520
(0)
(0)

0
(0)
(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

( 520 )

(0)
-520

623

153

-122

61

183

0

0

164

61

Iнформацiя вiдсутня.
Примітки
Л.Л. Герасименко
Керівник
Головний бухгалтер Г.I. Пашанова
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство
"Пiвденне управлiння механiзацiї"
(найменування)

за ЄДРПОУ

01388265

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження видаток
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від
звичайної діяльності до 3500
0
0
оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних 3505
0
X
активів
збільшення (зменшення)
3510
0
0
забезпечень
збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових 3515
0
0
різниць
збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності
3520
0
0
та інших негрошових
операцій
Прибуток (збиток) від
3521
0
0
участі в капіталі
Зміна вартості активів, які
оцінюються за
0
0
справедливою вартістю, 3522
та дохід (витрати) від
первісного визнання
Збиток (прибуток) від
реалізації необоротних
3523
0
0
активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від
реалізації фінансових
3524
0
0
інвестицій
Зменшення (відновлення)
корисності необоротних 3526
0
0
активів
Фінансові витрати
3540
X
0
Зменшення (збільшення)
3550
0
0
оборотних активів
Збільшення (зменшення)
3551
0
0
запасів
Збільшення (зменшення)
поточних біологічних
3552
0
0
активів
Збільшення (зменшення)
дебіторської
3553
0
0
заборгованості за
продукцію, товари,
роботи, послуги

надходження
5

видаток
6

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення (збільшення)
іншої поточної
3554
0
0
дебіторської
заборгованості
Зменшення (збільшення)
3556
0
0
витрат майбутніх періодів
Зменшення (збільшення)
3557
0
0
інших оборотних активів
Збільшення (зменшення)
3560
0
0
поточних зобов'язань
Грошові кошти від
3570
0
0
операційної діяльності
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
3561
0
0
заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
3562
0
0
розрахунками з
бюджетом
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
3563
0
0
розрахунками зі
страхування
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
3564
0
0
розрахунками з оплати
праці
Збільшення (зменшення)
3566
0
0
доходів майбутніх
періодів
Збільшення (зменшення)
інших поточних
3567
0
0
зобов’язань
Сплачений податок на
3580
X
0
прибуток
Сплачені відсотки
3585
X
0
Чистий рух коштів від
3195
0
0
операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від
реалізації:
3200
0
X
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
0
X
Надходження від
3215
0
X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

X

0
0

0

0

X

0
0

X
X

отриманих:
відсотків
дивідендів
3220
0
X
Надходження від
3225
0
X
деривативів
Надходження від
3230
0
X
погашення позик
Надходження від вибуття
дочірнього підприємства
3235
0
X
та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
3250
0
X
Витрачання на
придбання:
3255
X
0
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
X
0
Виплати за деривативами 3270
X
0
Витрачання на надання
3275
X
0
позик
Витрачання на придбання
дочірнього підприємства
3280
X
0
та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
3290
X
0
Чистий рух коштів від
3295
0
інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
0
X
Власного капіталу
Отримання позик
3305
0
X
Надходження від
продажу частки в
3310
0
X
дочірньому підприємстві
Інші надходження
3340
0
X
Витрачання на:
3345
X
0
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
X
0
Сплату дивідендів
3355
X
0
Витрачання на сплату
3360
X
0
відсотків
Витрачання на сплату
заборгованості з
3365
X
0
фінансової оренди
Витрачання на придбання
частки в дочірньому
3370
X
0
підприємстві
Витрачання на виплати
3375
X
0

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

X

(0)

X
X

0
0

X

0

X

0

X

0

0

0

0

0

X

0

X

0

X

0

X

X

0

X
X

0
0

X

0

X

0

X

0

X

0

неконтрольованим
часткам у дочірніх
підприємствах
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

3390

X

0

X

0

3395

0

0

0

0

3400

0

0

0

0

3405

0

X

0

X

3410

0

0

0

0

3415

0

0

0

0

Iнформацiя вiдсутня.
Л.Л. Герасименко
Г.I. Пашанова

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
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Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Нерозподі
Капіта
Резерв
Вилуче
Код Зареєстро
Додатк
лений Неоплач
лу
ний
ний Всь
ряд ваний
овий
прибуток
ений
дооцін
капіта
капіта ого
ка капітал
капітал
(непокрит капітал
ках
л
л
ий збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
Залишок
400
на початок
4451
0
року
Коригуван
ня:
400
Зміна
0
5
облікової
політики
Виправленн 401
0
я помилок 0
Інші зміни 409 0

1470

0

14

5253

0

0

1118
8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Скоригова
ний
залишок
на початок
року
Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний
період
Інший
сукупний
дохід за
звітний
період
Дооцінка
(уцінка)
необоротн
их активів
Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструменті
в
Накопичені
курсові
різниці
Частка
іншого
сукупного
доходу
асоційован
их і
спільних
підприємст
в
Інший
сукупний
дохід
Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)
Спрямуван
ня
прибутку
до
зареєстрова

409
5

4451

1470

0

14

5253

0

0

1118
8

410
0

0

0

0

0

240

0

0

240

411
0

0

163

0

0

163

0

0

0

411
0
1

163

0

0

163

0

0

0

411
0
2

0

0

0

0

0

0

0

411
0
3

0

0

0

0

0

0

0

411
0
4

0

0

0

0

0

0

0

411
0
6

0

0

0

0

0

0

0

420
0
0

0

0

0

0

0

0

0

420
0
5

0

0

0

0

0

0

0

ного
капіталу
Відрахуван
ня до
421
резервного 0
капіталу
Сума
чистого
прибутку,
належна до
421
бюджету
5
відповідно
до
законодавст
ва
Сума
чистого
прибутку
на
422
створення 0
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума
чистого
прибутку 422
на
5
матеріальне
заохочення
Внески
учасників: 424
Внески до 0
капіталу
Погашення
заборговано 424
сті з
5
капіталу
Вилучення
капіталу:
426
Викуп
0
акцій
(часток)
Перепрода
ж
426
викуплених
5
акцій
(часток)
Анулюванн
427
я
0
викуплених

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

акцій
(часток)
Вилучення
427
частки в
5
капіталі
Зменшення
номінальної 428
вартості
0
акцій
Інші зміни 429
в капіталі 0
Придбання
(продаж)
неконтроль
ованої
429
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Iнформацiя вiдсутня.
Примітки
Л.Л. Герасименко
Керівник
Головний бухгалтер Г.I. Пашанова

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1) Загальна iнформацiя про пiдприємство
Повне найменування пiдприємства Публiчне акцiонерне товариство «Пiвденне управлiння
механiзацiї»
Скорочена назва пiдприємства ПАТ «ПУМ»
Код за ЄДРПОУ 01388265
Юридична (фактична) адреса 03680, м. Київ, вул.. Качалова, 5
Мiсце проведення державної реєстрацiї Святошинська районна у мiстi Києвi державна
адмiнiстрацiя
Дата реєстрацiї 10.01.1996 р.
Дата внесення останнiх змiн до статуту (установчих документiв 22.08.2011 р. (пiдстава –
збiльшення розмiру статутного капiталу шляхом додаткової емiсiї)
Органiзацiйно – правова форма Публiчне акцiонерне товариство
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi www.pym.com.ua
Адреса електронної пошти pat-pum@mail.ru
Основний вид дiяльностi за КВЕД-2010 68.20 Надання в оренду й експлуатацiя власного
чи орендованого нерухомого майна

Опис економiчного середовища, в якому функцiонує пiдприємство (п. 138 МСБО 1
«Подання фiнансової звiтностi»): Протягом 2015 року спостерiгалося суттєве погiршення
економiчної ситуацiї, що було обумовлено веденням вiйськових дiй на сходi України та
низьким зовнiшнiм попитом на фонi накопичених макроекономiчних дисбалансiв у
попереднi роки. Зниження обсягiв виробництва базових галузей економiки України за
2015 рiк. Серед факторiв, що обумовлювали економiчнi тенденцiї в 2015 роцi, були:
− вiйськовi дiї на сходi України та розрив мiжрегiональних зв’язкiв унаслiдок анексiї АР
Крим;
− низький зовнiшнiй попит у наслiдок гальмування економiчного зростання країн –
основних торговельних партнерiв;
− ускладненi торговельнi вiдносини з Росiйською Федерацiєю;
− зниження купiвельної спроможностi населення внаслiдок зменшення реальних доходiв
населення;
− погiршення фiнансових результатiв пiдприємств, звуження кредитної активностi,
скорочення державного фiнансування та високий рiвень невизначеностi.
У зв’язку з полiтичною та фiнансовою кризою, якi спричинили девальвацiю нацiональної
валюти, в Українi спостерiгається зростання напруженостi серед населення, падiння рiвня
життя та проблеми в фiнансових вiдносинах.
2) Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Публiчне акцiонерне товариство «Пiвденне управлiння механiзацiї»,
далi – ПАТ «ПУМ», складається за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (далi
– МСФЗ) за перiод що розпочався 01 сiчня 2015 року та закiнчився 31 грудня 2015 року,
на виконання ст. 12 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi» та ст. 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». В зв’язку з цим
Товариством було пiдготовлено повний пакет фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ
для надання iнвесторам та зовнiшнiм користувачам за станом на 31.12.2015 року, а саме:
звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiт про рух грошових коштiв (за
прямим методом), звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на вказану дату, а також
iнформацiю про суттєвi аспекти облiкової полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї.
Валюта звiтностi: українська гривня; одиниця вимiру рiчної звiтностi: тисячi гривень (тис.
грн.).
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «ПУМ» є фiнансовою звiтнiстю загального призначення.
Управлiнський персонал ПАТ «ПУМ» iнформує про вiдсутнiсть подiй, якi могли б
вплинути на здатнiсть ПАТ «ПУМ» продовжувати свою безперервну дiяльнiсть, або
таких, що не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте могли мати суттєвий
вплив на фiнансовий стан Товариства. Немає жодних фактiв та обставин, якi можуть
суттєво вплинути на дiяльнiсть ПАТ «ПУМ» у майбутньому.
3) Суттєвi положення облiкової полiтики
Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть ПАТ «ПУМ», згiдно з основними засадами облiкової
полiтики, формується з дотриманням принципiв обачностi, безперервної дiяльностi,
перiодичностi, iсторичної собiвартостi, єдиного грошового вимiрника (гривнi).
З моменту використання МСФЗ, ПАТ «ПУМ» застосовується облiкова полiтика, що
базується на таких стандартах МСФЗ та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
(далi – МСБО): МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi»; МСБО 2 «Запаси»; МСБО 8
«Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки»; МСБО 12 «Податок на
прибуток»; МСБО 16 «Основнi засоби»; МСБО 18 «Дохiд»; МСБО 19 «Виплати
працiвникам»; МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв»; МСБО 24 «Розкриття iнформацiї
про зв’язанi сторони»; МСБО 33 «Прибуток на акцiю»; МСБО 34 «Промiжна фiнансова
звiтнiсть»; МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи»; МСБО 38
«Нематерiальнi активи».
Основнi положення облiкової полiтики ПАТ «ПУМ» наступнi:
- термiн корисного використання розраховується виходячи з очiкуваного строку

використання активу, очiкуваного фiзичного та морального зносу, технiчного та
комерцiйного зносу, а також правових та iнших подiбних обмежень використання активу
та переглядається раз на рiк;
- запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть
запасiв включає всi витрати на придбання та iншi витрати, понесенi пiд час доставки
запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан;
- дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли
ПАТ «ПУМ» стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської
заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi
прямо вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської
заборгованостi є справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка
здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення
корисностi. Станом на кожну звiтну дату ПАТ «ПУМ» оцiнює, чи iснують об’єктивнi
свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася;
- у промiжнiй фiнансовiй звiтностi ПАТ «ПУМ» застосовує тi самi облiковi полiтики, якi
застосовуються у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, за винятком змiн в облiкових полiтиках, якi
вiдбулися пiсля дати останнiх рiчних фiнансових звiтiв i якi мають вiдображатися в
подальших рiчних фiнансових звiтах.
Продовження тексту приміток
4) Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi
Дохiд вiд реалiзацiї: складається з надходжень вiд надання в оренду складських та офiсних
примiщень , компенсацiї комунальних послуг та компенсацiї за теплопостачання ( маємо
свою котельню для опалення в примiщеннях ).
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 5655,00 тис.грн., без
ПДВ.
Витрати на протязi звiтного перiоду склали:
Рядок Найменування статтi 2015 рiк, тис.грн.
12
1 Витрати на утримання персоналу 1069
2 Амортизацiя основних засобiв 120
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 404
6 Консультативнi, iнформацiйнi послуги 20
7 Банкiвське обслуговування 17
8 Екологiчнi витрати 19
9 Витрати на охорону 15
10 Сплата iнших податкiв та обов’язкових платежiв, крiм податку на прибуток 1407
11 Господарськi витрати 381
12 Iншi 292
13 Усього адмiнiстративних витрат 3744
Собiвартiсть реалiзацiї (склад собiвартостi з обов’язковим видiленням матерiальних
витрат, витрат на персонал, амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв та iн.,
у т.ч. нерозподiленi виробничi накладнi витрати, понаднормовi суми виробничої
собiвартостi запасiв). в тому числi:
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у 2015 роцi становить 1882
тис.грн., в тому числi:
Амортизацiя нерухомостi зданої в оренду - 192 тис.грн.;
Заробiтна плата - 585 тис.грн.;
Соцiальне страхування - 221 тис.грн.;
Енергопостачання - 563 тис.грн.;

Газопостачання - 270 тис.грн.;
Обслуговування кранового господарства - 31 тис.грн.;
Обслуговування територiї - 20 тис.грн..
Iншi операцiйнi доходи складаються iз сум компенсацiї за використану електроенергiю
орендарями i становлять 563,00 тис.грн., без ПДВ
Операцiйнi витрати, вiдповiдно до обраної облiкової полiтики, у 2015 роцi склали 292
тис.грн., в тому числi:
№ рахунку Найменування Сума, тис.грн.
949 Благоустрiй та озеленення територiї 18
949 Витрати, пов’язанi з користуванням мобiльними телефони 39
949 Компенсацiя пiльгової пенсiї робiтникам по частковiй втратi працездатностi 62
949 Спецодяг ,який не передбачено колективним договором 21
949 Мийка та хiмчистка автомобiля 14
949 Вiдрахування профкому 18
949 Iншi витрати операцiйної дiяльностi 28
949 Податковий кредит на витрати в невиробничих цiлях 28
949 Питна вода 19
949 Перевищення лiмiту води, електроенергiї ,газу 45
Всього: 292
Основнi засоби станом на 31.12.2015 р. становили 11450 тис.грн. (залишкова вартiсть),
первiсна вартiсть 18152 тис.грн., знос 6702 тис.грн., в тому числi по групах:
Найменування групи Первiсна вартiсть, тис.грн. Знос, тис.грн. Залишкова вартiсть,
тис.грн.
Будинки та споруди 16530 5371 11159
Машини та обладнання 933 794 139
Транспортнi засоби 528 429 99
Iнструменти, прилади та iнвентар 72 64 8
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 89 44 45
Всього 18152 6702 11450
Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi ПАТ «ПУМ» утримує з метою використання їх
у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, здавання в лiзинг (оренду) iншим особам або
для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк
корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу,
якщо вiн довший за рiк) та вартiсть бiльше 2500 гривень. Одиницею облiку основних
засобiв є окремий iнвентарний об’єкт основних засобiв. Придбанi (створенi) основнi
засоби та нематерiальнi активи визнаються в Товариствi за первiсною вартiстю.
Змiна первiсної вартостi допускається лише у випадках проведення витрат на полiпшення
(модернiзацiя, модифiкацiя, добудова дообладнання, реконструкцiя) основних засобiв, у
результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди (з вiдображенням витрат за
капiтальними iнвестицiями) та при проведеннi.
В системi облiку ПАТ «ПУМ» амортизацiя основних засобiв нараховується за кожним
окремим об’єктом iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума
амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод
корисного використання об’єкта основних засобiв. Амортизацiя нараховується iз
застосуванням програмного забезпечення.
Продовження тексту приміток
Основнi засоби вiдображенi за непереоцiненою вартiстю за мiнусом накопиченого зносу,
згiдно з правилами прямолiнiйного методу амортизацiї, тобто ПАТ «ПУМ» використовує
балансову вартiсть об’єктiв нерухомостi (будiвель, споруд) за попереднiми положеннями

(стандартами) бухгалтерського облiку на дату переходу на МСФЗ.
Незавершене будiвництво – 4143 тис.грн. – вартiсть придбаної ПАТ «ПУМ» по договору
купiвлi – продажу вiд 25.12.2012 р. з СП ТОВ «Метал Холдiнг» (це пiдприємство є
пов’язаною особою щодо ПАТ «ПУМ») нежитлової споруди, що знаходиться за адресою:
м. Днiпропетровськ, вул. Байкальська, буд. 9. На протязi перiоду роботи аудиторiв, тобто
до дати, якою видано ПАТ «ПУМ» дiйсний висновок щодо його фiнансової звiтностi,
придбана споруда в експлуатацiю не введена. Управлiнським персоналом прийнято
рiшення не враховувати вартiсть незавершеного будiвництва у складi основних засобiв та
не нараховувати суму знецiнення, розраховану експертним шляхом.
Обмежень на використання майна ПАТ «ПУМ» немає. Облiк основних засобiв
органiзовано згiдно з МСБО 16 «Основнi засоби».
Запаси станом на 31.12.2015 р. становили 19 тис.грн. (виробничi запаси). Облiк запасiв
ведеться вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси». Вибуття запасiв вiдображається за методом
iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами – 242 тис.грн., з яких
передплата ПАТ «Київенерго» - 101 тис. грн.; ПАТ «Київгаз» - 141 тис.грн.; з бюджетом –
2 тис.грн.; iз внутрiшнiх розрахункiв – 44 тис.грн. – враховано суми поворотної фiнансової
допомоги працiвникам ПАТ «ПУМ», наданої згiдно колективного договору.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить 108 тис.грн. (заборгованiсть ТОВ
«Пол-Пром-Сервiс» за ремонтнi роботи).
Дебiторської заборгованостi за розрахунками, визнаної повнiстю або частково сумнiвною
за термiнами погашення, станом на 31.12.2015 р. у балансi не рахується.
Акцiонерний капiтал Зареєстрований (пайовий) капiтал становить 4451 тис.грн.
вiдповiдно до суми, зафiксованої в Статутi Товариства. Управлiнським персоналом
наводиться iсторична довiдка щодо створення та формування зареєстрованого (пайового)
капiталу ПАТ «ПУМ».
ПАТ «ПУМ» створено шляхом перетворення державного пiдприємства у вiдкрите
акцiонерне товариство згiдно наказу Фонду державного майна України (далi – ФДМУ) №
1789-ВАТ вiд 26 грудня 1995 року. Цим же наказом затверджений акт передачi цiлiсного
майнового комплексу ВАТ «Пiвденне управлiння механiзацiї» вiд 26 грудня 1995 року,
згiдно якого до статутного фонду ВАТ «Пiвденне управлiння механiзацiї» передане
нерухоме майно на загальну суму 71 902 300 000,00 карбованцiв (719 тис. грн.).
План розмiщення акцiй (уточнений) був затверджений наказом ФДМУ № 310 вiд 17
березня 1997 року. За вимогами цього наказу розмiщення акцiй було здiйснено:
- за приватизацiйнi папери - 1916034 акцiї на суму 479008,50 грн.
- за готiвку - 101560 акцiї на суму 25390, 00 грн.
- за компенсацiйнi сертифiкати - 858498 акцiї на суму 214624, 50 грн.
Всього: 2 876 092 штук акцiй на суму 719023,00 грн.
Згiдно наказу ФДМУ № 1566 вiд 23 грудня 1997 року, в зв’язку з повним розмiщенням
акцiй, процес приватизацiї був визнаний завершеним.
Рiшенням зборiв акцiонерiв вiд 2002 роцi було викуплено у акцiонерiв та анульовано
673679 акцiй на суму 168419,75 грн.
Станом на 31.12.2008 року статутний капiтал ПАТ «ПУМ» становив 550603,25 грн. (551
тис. грн.), що вiдповiдало установчим документам, та був подiлений на 2202413 простих
iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. за одну акцiю.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 18), що вiдбулися 29 вересня 2009 року,
було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу шляхом додаткового
випуску 15 600 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. в
бездокументарнiй формi на загальну суму 3 900 000 (Три мiльйона дев’ятсот тисяч) грн.
Додаткова емiсiя зареєстрована Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
24 листопада 2009 року, тимчасове свiдоцтво № 72/10/1/09-Т (акцiї в кiлькостi 15600000
шт. на суму 3900000 (Три мiльйона дев’ятсот тисяч) грн. були розмiщенi та сплаченi в

повному обсязi).
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 23), що вiдбулися 15 грудня 2010 року, було
прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу шляхом додаткового
випуску 15 600 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. в
бездокументарнiй формi на загальну суму 3 900 000 (Три мiльйона дев’ятсот тисяч) грн.
Додаткова емiсiя була зареєстрована Територiальним управлiнням НКЦПФР в м. Києвi та
Київськiй областi, про що свiдчить отримане ПАТ «ПУМ» тимчасове Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй вiд 22.08.2011 р., реєстрацiйний номер 347/10/1/11-Т.
Результати розмiщення та сплати акцiй додаткової емiсiї представленi в таблицi:
№ п/п Прiзвище, iмя, по батьковi для фiзичної особи, повна назва – для юридичної Номер
та дата укладання до-говору про при-дбання цiнних паперiв Загальна кiль-кiсть цiнних паперiв, якi прид-баває особа (шт.) Загальна номi-нальна вартiсть цiнних паперiв, якi
придбаває особа (грн..) Реквiзити доку-ментiв про оп-лату
1 ТОВ “Альянс”
Код в ЄДРПОУ 13693513 № 07/2011/ЦП вiд 27.09.11 р. 3 318 451 829 612,75 Пл. дор.
№2787 вiд 14.09.11 р.
2 Герасименко Л.Л. Iдентиф. номер 1939304163 № 02/2011/ЦП вiд 27.09.11 р. 613 662 153
415,50 Квит. № 112 вiд 14.09.11 р.
3 Лойченко С.В.
Iдентиф. номер 2417022296 № 01/2011/ЦП вiд 27.09.11 р. 3 455 170 863 792,50 Пл. дор. №
1 вiд 14.09.11 р.
4 Мельник О.М.
Iдентиф. номер 2251806112 № 05/2011/ЦП вiд 27.09.11 р. 606 048 151 512,00 Пл. дор. № 1
вiд 15.09.11 р.
5 СП ТОВ “Метал – Холдiнг”
Код в ЄДРПОУ 19121597 № 06/2011/ЦП вiд 27.09.11 р. 3 330 075 832 518,75 Пл. дор.
№2103 вiд 15.09.11 р.
6 Побережнюк В.Л.
Iдентиф. номер 2238813173 № 03/2011/ЦП вiд 27.09.11 р. 606 055 151 513,75 Пл. дор. № 1
вiд 14.09.11 р.
7 Савенко С.П.
Iдентиф. номер 2650702474 № 04/2011/ЦП вiд 27.09.11 р. 484 841 121 210,25 Пл. дор. № 1
вiд 20.09.11 р.
Всього на першому етапi було розмiщено та сплачено 12 414 302 шт. простих iменних
акцiй на суму 3 103 575,50 грн.
Продовження тексту приміток
У жовтнi 2011 р. здiйснено другий етап з розмiщення та сплати 3 185 698 шт. простих
iменних акцiй на суму 796 424,50 грн., а саме:
№ п/п Прiзвище, iмя, по батьковi для фiзичної особи, повна назва – для юридичної Номер
та дата укладання договору про при-дбання цiнних паперiв Загальна кiлькiсть цiнних паперiв, якi прид-баває особа (шт.) Загальна номi-нальна вартiсть цiнних паперiв, якi
придбаває особа (грн..) Реквiзити документiв про оплату
1 СП ТОВ “Метал – Холдiнг”
Код в ЄДРПОУ 19121597 № 08/2011/ЦП вiд 27.09.11 р. 3 185 698 796 424,50 Пл. дор. №
519 вiд 12.10.11 р.
Таким чином, додаткова емiсiя простих iменних акцiй в кiлькостi 15 600 000 шт. на
загальну суму 3 900 000,00 грн. (3900 тис.грн.) розмiщена i сплачена виключно
грошовими коштами в повному обсязi.

Додаткова емiсiя простих iменних акцiй в кiлькостi 17 802 413 шт. номiнальною вартiстю
0,25 грн. на суму 4 450 603 грн. (4451 тис.грн.) зареєстрована НКЦПФР 22 серпня 2011
року, про що свiдчить Свiдоцтво з реєстрацiйним номером 347/10/1/11.
Пiдсумок вищенаведеної iнформацiї щодо формування та сплати зареєстрованого
(пайового) капiталу: на дату складання фiнансової звiтностi за МСФЗ зареєстрований
(пайовий) капiтал ПАТ «ПУМ» повнiстю сплачений i його розмiр на протязi 2015 р. не
змiнювався. Дивiденди у 2015 р. не нараховувались i не сплачувались, випуску власних
акцiй не було.
До складу власного капiталу ПАТ «ПУМ» вiдноситься капiтал у дооцiнках – 1307 тис.грн.
– вiдображено залишок суми дооцiнок необоротних активiв (основних засобiв),
здiйснених в перiод 1993–1996 р.р. згiдно Постанов Кабмiну України та резервний капiтал
– 14 тис.грн. – це сума резервiв чистого прибутку Товариства, що накопичується
вiдповiдно до рiшень, прийнятих на зборах зборiв акцiонерiв.
Довгостроковi зобов’язання станом на 31 грудня 2015 року становлять 3363,0 тис.грн. вiдображено суму зобов’язання за придбану нерухомiсть, яка оцiнюється, за вимогами
МСБО 32 “Фiнансовi iнструменти: подання”, у такий спосiб, що чиста балансова вартiсть
переданого активу (нерухомого майна) та вiдповiдного зобов’язання є амортизованою
собiвартiстю прав та обов’язкiв, збережених суб’єктом господарювання, якщо переданий
актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю.
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 823 тис.грн. заборгованiсть Товариства перед СП ТОВ «Метал Холдiнг» за придбане нежитлове
примiщення, сплату якої слiд здiйснити на протязi наступного звiтного перiоду.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками:;
- з бюджетом – 287 тис. грн.; в тому числi: податок на прибуток – 61 тис.грн., орендна
плата за землю – 114 тис.грн.; податок на додану вартiсть – 86 тис.грн.;податок на
нерухомiсть - 26 тис.грн.;
- за одержаними авансами – 391 тис. грн. – сума передплат орендних платежiв;
- з учасниками – 6 тис. грн. – залишок депонованої заборгованостi перед акцiонерами по
невиплачених дивiдендах.
Кредиторська заборгованiсть облiковуються вiдповiдно до вимог МСБО 39 «Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка».
Грошi та їх еквiваленти складаються виключно iз коштiв на рахунках в банках, на
31.12.2015 р. їх сума становила 164 тис.грн.
Розкриття операцiй з пов'язаними сторонами
У вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн», сторони
вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону
або значно впливати на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень.
Пiд час розгляду кожного можливого випадку з пов’язаними сторонами увага
придiляється сутностi вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi.
Наведенi нижче пiдприємства представляють собою групу пов’язаних сторiн ПАТ
«ПУМ»:
Повна назва юридичної особи Код ЄДРПОУ Вiдсоток акцiй у статутному капiталi
Товариства (%)
СП ТОВ «Метал-Холдiнг» 19121597 39,24
ТОВ «Альянс» 13693513 21,27
У 2015 роцi ПАТ «ПУМ» на протязi звiтного перiоду не було правочинiв з
вищенаведеними юридичними (пов’язаними) особами.
Подiї пiсля дати балансу
Управлiнський персонал ПАТ «ПУМ» iнформує, що пiсля дати балансу на дату складання
примiток до фiнансової звiтностi станом на 31.12.2015 р. вiдсутнi жоднi значнi подiї, якi

могли б вплинути на здатнiсть ПАТ «ПУМ» продовжувати свою безперервну дiяльнiсть,
або таких, що не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте могли мати суттєвий
вплив на фiнансовий стан та вплинути на дiяльнiсть ПАТ «ПУМ» у майбутньому.

